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opinionE

Toka pyjore njëqind
vjeçare e Shqipërisë,
midis jetës dhe vdekjes
Nga Haki KOLA
oka mbart kufirin midis të
gjallës dhe të vdekurës.
Mbulesa e saj e sipërme, streha
ku qeniet e gjalla qëndrojnë,
është celësi magjik i jetës në
globin tonë. Kufiri midis jetës e
vdekjes lëviz lart e poshtë, në
favor e dsifavor, ne thellësi apo
sipërfaqe të tokës në funksion të
ngjarjeve ekologjiko- klimatike e
të sjelljes së gjallesave.

T

kritikë letrare

Nga rexhep torte - faqe 5

Nga: B.Xhama, K. Gjini - faqe 10

Nga Ahmet Çaushi - faqe 15

Rrugës së Arbërit, mes
shpresës dhe zhgënjimit

faqe 4,19

Dibër, ku i ke bijtë?
Nga: Zaim Elezi

D

ibra, një krahinë me histori,
bëma e kontribute të
mëdha. Fati në kohën e ndarjeve,
kafshimit të kufijve, bëri që
Dibrës ti merret qyteti i Dibrës
së Madhe, ti hiqet pikërisht
koka, të endet pa të vite e vite,
ndoshta shekuj, të kalamendet e
të mos identifikohet, e pse që të
nënshtrohet më lehtë.
faqe 4

U zhgënjeva në segmentin e parë deri tek Ura e Çerenecit. U zhgënjeva edhe në segmentin e dytë që nis nga
Maqellara deri në Grazhdan. Rruga e Arbrit nga ato përmasa që pashë, nga struktura e ndërtimit mbi “rrugën gjashtë
metërshe” deri në Peladhi dhe mbi “rrugën 3+3 metra” më tej, më ngjalli trishtim.
Reportazh nga Abdurahim Ashiku - faqe 3,14

Investime & Turizëm

Nga Selishta buron drita
Nga Shaqir Skarra

Q

Kodi i trashëgimisë kulturore
në prozën e Xhafer Martinit
Nga Fejzulla Gjabri

ë herët u ka mbetur Katër
Grykë.Në fakt janë katër
fshatra dhe që të katër përballë
njëri tjetrit: Qafë Murra, Selishta, Kacnia dhe Lukani.Katër
fshatra ballë për ballë strukur
bukur rrëzë maleve të lartë ku
mes për mes kalon përroi i
Murrës i cili derdhet pikërisht
në fshatin Muhurr, në Drinin
e Zi.Këtu dhe vetëm këtu,
natyra ka punuar me hile. Ua
ka falur të gjitha mrekullitë e
saj këtyre banorëve vërtet të
zgjuar e bujarë.
(Lexoni në faqe 12-13)
cyan magenta yellow black 1

kritikë letrare

X

hafer Marini ka lëvruar
në disa zhanre të
letërsisë, ku proza mbetet
kryekijimtaria e tij. Në një
kohë të shkurtër mes tyre,
solli për lexuesin dy vëllime
letrare: romanin “Kur vdiste
Kanuni” dhe “Novela”. Dy
Përmbledhje voluminoze, si
romani ashtu edhe novelat,
frymëzohen nga tradita dhe
doket shqiptare, evokojnë të
kaluarën me karakteristikat
e veta, gjë që tregon se vetë
autori është njohës i mirë
traditës. Letërsia shqiptare
në këto vitet e fundit të



ashtuquajtur postmoderniste, apo me
prirje të tilla, po njeh drejtime letrare
të cekura më parë. Sigurisht kjo letërsi
erdhi si pasojë e thyerjes së kornizave
të hekurta që kufizonin mendimin dhe
krijimtarinë e lirë.
(Lexoni në faqen 9)
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Redaksia e gazetës falënderon lexuesit
dhe bashkëpunëtoret e saj për mesazhet
dhe shkrimet e sjella për botim.
Njoftojmë zotërinjtë Haki Kola,
Ilmi Dervishi, Bedri Tahiri, Ermira
Babamusta se shkrimet e tyre jane në
redaksi dhe do shqyrtohen për botim në
numrat e ardhshëm.
Kujtojmë bashkëpunëtorët, të cilët duan
që shkrimet e tyre të botohen patjetër
në numrin e radhës, të konfirmojnë
më parë sjelljen e materialit në numrat
e telefonit të redaksisë ose emailin e
gazetës.
Shkrimet priten në redaksi deri më datë
20 të muajit.
Gjithashtu, ju kujtojmë
bashkëpunëtorëve se shkrimet
deri në dy faqe daktilografike
kanë përparësi botimi.
Ju lutemi, që shkrimet që vijnë
përmes emailit, të kenë patjetër
zanoren “ë”.
Gazeta publikohet falas në internet me
datë 7 të muajit pasardhës.
Ju falënderojmë që jeni
pjesë e gazetës!

Drejtor:
Rakip Suli
Këshilli Botues:
Musa Riçku
Shaqir Skarra
Bujar Karoshi
Kontribuan për këtë numër:
Rexhep TORTE
Abdurahim Ashiku
Hysen Likdisha
Beqir SINA
Hasan Pasha
Artan LAME
Zaim Elezi
Shpëtim Pollozhani
Mirela Sula
Moisi Murra
Ali HOXHA
Jahe Delia (Selmani)
Bashkim Lami
Qazim Hata
Rruzhdi Bitri
Destan Rama
Xhelal Roçi
Mevlud Buci
Shukri Hajdari
Saimir Shatku
Adresa e gazetës:
Rr. “Zenel Baboçi”,
Pall. “Ferar”, Tiranë
Tel. +355 4 22 33 283
E-mail: rrugaearberit@gmail.com

Opinionet dhe komentet
e botuara nuk shprehin
domosdoshmërisht
qëndrimin e redaksisë
Çdo shkrim apo foto e botuar i nënshtrohet
ligjit për respektimin e të drejtave të
autorit. Ndalohet riprodhimi, fotokopjimi,
shpërndarja apo ribotimi pa lejen e autorit të
shkrimit apo redaksisë.

Lidhja e Intelektualëve Dibranë hap
degën e saj edhe në New York
Z. Halil Teodori, kryetar
i grupit organizator,
takime në Tiranë me
kryetarin e LID, Prof. Dr.
Nuri Abdiu dhe anëtarë
të tjerë të kryesisë

N

ga data 20 deri më 27 Shtator 2012 bëri një vizitë në
Tiranë Kryetari i Degës së
Lidhjes Intelektuale Dibrane për
diasporën me qendër në New York
të SH.B.A., z. Halil Teodori.
Ai u prit në një takim pune nga
Kryetari i Kryesisë së Lidhjes së Intelektualëve Dibranë Prof.Dr.Nuri
Abdiu –Mësues i Popullit, si dhe
nga nënkryetari i LID Musa Ricku
dhe anëtari i kryesisë Demir Osmani. Prof. Dr. Nuri Abdiu, pasi e
përgëzoi z. Teodori për themelimin
e Degës së LID për diasporën me
qendër në New York, e vuri theksin tek zbatimi i katër parimeve
themelore të saj, si organizatë jo
qeveritare, jo politike, jo fetare
dhe jo fitimprurse. Nga nismat e
kësaj shoqatë do të fitojë vetëm
Dibra, populli dibranë kudo ku
ndodhet, duke promovuar cilësitë
dhe virtytet më të larta të tyre të
shpalosura në breza. “Në këtë 100
vjetor të shpalljes së pavarësisë ne,
dibranët, kemi shumë figura që na
bëjnë krenar, si Gjergj Kastriotin
(Skënderbeun), Iljaz Pashë Qokun,
Dom Nikoll Kaçorin, Vehbi Dibrën,
Elez Isufin, dhe me qindra personalitete të tjera që kanë vënë në
shërbim të kombit shqiptarë, mendjen, krahun, pasurinë dhe jetën, tha
Prof. Dr. Nuri Abdiu. Promovimi
i këtyre vlerave, dhe vlerave që
sjellin shumë të rinj që dallohen në
shumë fusha të sotme të biznesit,
kulturës, shkencës mbetet detyrë e
përhershme e jona.
Z. Teodori e njoh z. Abdiu me
punën që bënë dega e lidhjes në
diasporë dhe me mundësitë e një
bashkëpunimi më të vrullshëm me
Kryesinë e saj në Tiranë. Ai e falën-

Në foto: Nga e majta në të djathtë: Shpëtim Cami, Demir Osmani, Halil Teodori, Musa Riçku dhe Bujar Karoshi

Prof. Dr. Nuri Abdiu, pasi e përgëzoi z. Teodori për
themelimin e Degës së LID për diasporën me qendër
në New York, e vuri theksin tek zbatimi i katër
parimeve themelore të saj, si organizatë jo qeveritare,
jo politike, jo fetare dhe jo fitimprurse. Nga nismat e
kësaj shoqatë do të fitojë vetëm Dibra, populli dibranë
kudo ku ndodhet, duke promovuar cilësitë dhe virtytet
më të larta të tyre të shpalosura në breza.
deroj Kryetarin dhe Kryesinë e LID,
për ndihmën që iu dha dhe premtoi
për një bashkëpunim në intensive
nëpërmjet veprimtarive të përbashkëta në Tiranë dhe New York.
Gjithashtu, Halil Teodori, zhvilloi një takim tjetër me disa
anëtarë të kryesisë dhe përfaqësues
të gazetës “Rruga e Arbërit” në
mjesidet e Hotel Tirana International. Në këtë takim ishte i pranishëm
zv/Kryetari i LID z. Musa Riçku dhe
anëtarët e kryesisë Demir Osmani,
Shpëtim Cami si dhe përfaqësuesi
i gazetës Rruga e Arbërit Bujar
Karoshi. Mes tyre u zhvilluan një

bisedë vëllazërore me Z. Teodori,
i cili, nga ana e tij informoi për
ngritjen e degës së saj në SHBA,
me intelektualë Dibranë që kanë
emigruar prej shume vitesh atje.
Ai vuri në dukje se pranë kësaj
dege po anëtarësohen intelektual
të shkallëve akademike të ardhur
rishtazi dhe shume bije e bija
të dibranëve që kanë emigruar
prej viteve dhe sot janë pjesë e
elitës amerikane, duke punuar
në institucione të rëndësishme
financiare, shkencore, politike etj.
Pranë degës së LID në Amerikë,
po afrohen shumë bashkëatdhetarë

me origjinë nga Dibra e Madhe që
kanë realizuar arritje të mëdha në
fushën e biznesit dhe mbrojtjes së
të drejtave të shqiptarëve në trojet
jashtë atdheut.
z. Musa Riçku e njohu z. Teodori
me veprimtaritë e realizuar nga LID
që nga themelimi i saj, sidomos me
përpjekjet e vazhdueshme për të
mbështetur nismat e intelektualëve
dibranë për promovimin e traditave atdhetare, kulturore, historike
të popullit të Dibrës. Z. Bujar
Karoshi e njohu me përpjekjet dhe
përkushtimin e gazetës për nxitjen,
promovimin dhe projektimin e
ndërtimin të Rrugës së Arbërit, si
një nga arteriet kryesore që do të
ndihmojnë në një zhvillim më të
shpejtë ekonomik dhe turistik të
Dibrës. Ai i shprehu gatishmërinë
për një bashkëpunim edhe më të
ngushtë mes gjithë organizatave joqeveritare dhe redaksisë së gazetës,
me synimin e përkrahjes së vlerave
dibrane dhe evidentimin e tyre në
një rrafsh më të gjerë kombëtar.
Korresp. Rr.A.

“Largimi i ACR-së rrezikon minierën”

I

sh-zëvendësministri i Energjetikës, Pajtim Bello paralajmëron
se largimi i ACR-së nga koncesioni i Bulqizës vë në rrezik jetëgjatësinë e minierës së kromit dhe
hapjen e saj drejt thellësisë.
“Ky koncesionar që është sot,
me fitimet që ka realizuar, duhet ta
hapë thellësinë, sepse kanë marrë
të gjitha rezervat që kanë qenë të
hapura, ndërsa nëse vjen dikush
tjetër, ai duhet të investojë nga e
para me kapitale të veta, pra do të
niset që në fillim të marrë rriskun
e investimit drejt thellësisë”, thotë
Bello.
Hapja e minierës në thellësi
ishte një kusht i detyrueshëm në

kontratën e koncesionit, por që
nuk u përmbush. ACR thotë se një
nga shkaqet ishte gjendja e vështirë
financiare, pasi sipas saj miniera ka
dalë çdo vit me humbje. Por zoti
Bello thotë se ky argument është
i dyshimtë.
“Nga momenti që ne flasim dhe
po të shtyhemi ose 6 ose 7 vjet
përpara, asnjë prodhues kromi
nuk ka dalë me humbje, sepse
konjuktura ka qenë jashtëzakonisht shumë e favorshme, biles me
fitim kanë dalë edhe prodhuesit
e kromit të varfër. Unë nuk e
besoj që të jetë vetëm thjesht një
çështje keqmenaxhimi, por është
detyra e Ministrisë së Ekonomisë

dhe e Qeverisë, që të verifikojë se
si janë realizuar transkaksionet”,
thotë Bello.
Vetë ACR pranon se i gjithë
kromi i prodhuar në Shqipëri është
shitur tek kompania mëmë ‘Decometal’ në Austri me çmim nën kosto
dhe më të ulët se tregu. Kjo e fundit
e rieksporton atë në Kinë me çmime
më të larta, një skemë që përkeqëson bilancin e ACR-sër në Shqipëri
dhe rrit të ardhurat për ‘Decometal’.
Ish-zëvendësministri Bello dyshon
për një skemë të parapërgatitur, që
ka synuar shfrytëzimin e rezervave
pa kosto dhe moskryerjen e investimeve.
“Duke e nxjerrë edhe me hum-

bje për një ose dy vjet, nuk është
ndonjë çudi të shpallet ndonjë
faliment të minierës. Pra, të jetë
gjithcka e përgatitur nën hundën
dhe nën kujdesin e Ministrisë së
Ekonomisë, e cila ka insistuar edhe
në shtyrjen e trafikut të investimeve,
por edhe në mosplotësimin e kërkesave që bënë minatorët në grevën
e tyre”, tha Bello.
Miniera e kromit në Bulqizë
është më e madhja në Europë
me rezerva të llogaritura në rreth
2 milionë tonë. Aktualisht ACR
prodhon rreth 3 mijë tonë në muaj
që në vlerë përafrohen në rreth 32
milionë euro eksporte në vit. (Top
Channel)
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reportazh

Shënime në një rrugëtim
drejt Peshkopisë…

Nga Abdurahim Ashiku

E

kisha një mall, një brengë.
E mallin e brengën i shuan
vetëm syri, veshi, goja, ajo
që shikon, dëgjon e flet. Kisha një
gjysmë dekade që nuk kisha udhëtuar në vendlindje. Nuk e shpjegoj
dot pse. Ndoshta sepse kur vijmë
nga mërgimi na e ndalin hapin
nipërit e mbesa në atë tërheqje
gazmore buzë detit. Ndoshta sepse
mërgimi tash drejt të shtatëmbëdhjetë vjetëve ka fut fshesën e hollë
mes kujtimeve. Ndoshta se...
Kësaj radhe e gjeta një sebep,
rastin për të fshirë vetveten nga
defteri i pensionit në Peshkopi, çka
më dhembi. Diçka e rëndomtë por
e dhembshme. Këtë do ta ndjeja
thellë në shpirt kur në hapësirën e
ngushtë të postës së Peshkopisë takova fytyra të njohura, të dashura, syqeshur kur më përqafonin e takonin
duart, njerëz të kohës sime...
Udhëtimi i parë, shkëputja e
përkohshme nga vendlindja lidhet
me fundgushtin e vitit 1954, një udhëtim me një “shi gushti” rrebeshi
i të cilit gërryen pa mëshirë tokë e
pyll. Në mes të Krajkës e Godvisë,
në atë tokë që rrëshqet me “një pikë
shi”, në pritje të hapjes së rrugës me
kazma e lopata (atëherë buldozerët
ende nuk kishin arritur në Dibër),
na zuri mbrëmja e nata do na i
mbyllte pamjet që shtriheshin në
trasenë e rrugës që asokohe kalonte
nëpër Rrëshen e Rubik...
Rruga asokohe ishte kaq e gjatë
në kohë sa kur niseshim me autobus nga Tirana drekën e hanim në
Rubik...
Më vonë, nga fundi i viteve ’50të udhëtimi vijoi nëpër “Rrugën
e Dritës”. Rregullimet, asfaltimi, dalëngadalë bënë që dreka
pasagjerët ti zinte në Burrel, Klos,
Bujqizë e së fundi në Peshkopi,
madje edhe me vajtje ardhje...
BEFASITË E UDHËTIMIT...
Nga Lapraka ku mikrobusët
parkojnë në ilegalitet (Çudi si
bashkia e Tiranës nuk ka gjet një
vend ku autobusë e mikrobusë të
parkojnë e nisen për në Veri e për
në Jug me radhë, me rregull, me
orare të caktuara gjë që e kisha
përjetuar një muaj më parë në
Prishtinë), pas një pritje goxha,
bëra vend në një ndenjëse në një
mikrobus ku në timon ishte djali i
një mikut tim të vjetër, i mësuesit
Adem Balla ...
Në vendin e parë u ul një grua
pranë së cilës i shoqi vendosi një
vazo nga qeska me të cilën ishte
mbështjellë tri gjethe arre më ng-

Rrugës së Arbërit, mes
shpresës dhe zhgënjimit
jallën kërshëri. Pyeta dhe mësova
se ishte një fidan arre i sjellë nga
Volosi i Greqisë, një kultivar që
pasagjeri emigrant e cilësonte si
të veçantë. Pak më parë, kur mikrobusi ende ishte në pritje nga një
autobus i linjës me Greqinë ishte
ndalur një pasagjer i cili kishte me
vete dy arka të mbuluara me gjethe
pjeshke. Vinte nga Larisa dhe me
vete kishte marrë fryte nga puna e
tij shumëvjeçare në fshatin grek.
Një burrë, në kapërcyell të
gjashtëdhjetë viteve, nuk pranoi
të ulej në ndenjësen e fundit. Që
mikrobusi të merrte rrugë u bë një
kompromis dhe ai u ul në ndenjësen ngjitur me mua.
E pashë me vëmendje dhe
megjithëse kisha tash shumë kohë
i larguar nga Zdojani, fshati im i
lindjes e kapa në figurë e në zë.
Në përpjekjen për ti kujtuar emrin
ai më njohu dhe biseda me të ma
bëri udhëtimin drejt Peshkopisë të
këndshëm. Ishte Budin Sefullai, këpucari i fshatit në dyqanin e të cilit
mblidheshin dhe bënin gallatë rinia
një herë e një kohë dhe ai u mbathte
këpucët duke qeshur. Budini më
mori e me mend më çoi në Zdojan
e Brezhdan, iu përgjigj pyetjeve
për shokët e mi duke më treguar
diku adresa me shtëpi e fëmijë të
mbarë në Tiranë e në vende të tjera

të Evropës e diku për barin që kishte
mbuluar jetën e tyre. Budini kishte
një shtëpi në Paskuqan, pranë e pranë me shokun tim viteve të shkollës
tetëvjeçare Islam Sefullain. Kishte
bërë pranë shtëpisë një lokal për të
vazhduar profesionin e këpucarit,
lokal që tash ia kishte dhënë me
qira një dentiste. Budini nuk kishte
nevojë tash të punonte. Ai tashti
ishte një udhëtar i përhershëm nëpër
Evropë, në kërkim e prehje pranë
fëmijëve, nipërve e mbesave. Ai të
befasonte me njohjen e vendeve
dhe njerëzve që kishte takuar. Befasia më e madhe, çka më bëri të luaj
vendit, ishte kur më tha se ka qenë
në Kretë, madje në skajin më jugor
të saj, në Jera Petra. Kur arritëm në
Peshkopi nuk më lëshoi pa e zgjatur
muhabetin me një kafe në lulishten
e ish turizmit ku nuk mund të rrija
pa i bërë një fotografi për ta pas me
vete në udhëtimin tim larg e larg
vendlindjes...
UDHËTIM, DIKU I KËNDËSHËM,
DIKU ME DUAR NË KOKË...
Rruga të nxjerr nga Tirana si nxirret tapa nga shishja. Kjo përshtypje
mu krijua ndërsa kaloja rrethrrotullimin “Te dogana”, një toponim që
të kujton Jozef Zhvejkun me “Te
gota”. Mezi del për të marrë kthesën
drejt Kamzës ku rruga e drejtë, ura
e gjerë, e përpjeta me tablonë e
rrëmujshme shitësish përtokësorë
më të shumtë se blerësit, zbritja drejt
qendrës së Kamzës, një pamje që
do të thosha me plot gojën “Bukur,
bravo u qoftë”. Nga të pesë vjetët
e jetës time në pikën më të lartë
të peizazhit, Institutin tash Universitet Bujqësor, më vijnë kujtime të
shumta. Njeri lidhet me rrugën kapet
pas reshjeve të jashtëzakonshme të
dhjetorit të vitit 1962 kur uji i tërbuar
mori urën me vete dhe ne, studentët,
kur lumi u qetësua e kaluam atë
zhveshur për të marrë “pushimet

dimërore” në pritje të ndërtimit të
një “ure teli” që...
...Leri kujtimet, i thashë vetes,
shiko si ka hapur krahët rruga e si
makinat rrokullisin rrotat herë qetësisht e herë çmendurisht. Kështu do
ti thosha vetes kur mikrobusi nuk
mori kthesën për në Fushë-Krujë
duke ecur në një rrugë që kërkonte
të bëhej bashkëkohore. Kështu
do të thosha edhe kur rruga do
të shkëputej për ti bërë karshillëk
me gjerësinë dhe bukurinë e vet
Milotit...
Trishtimi do të më vinte kur “rruga ime” do të çahej siç çahet dega
e tharë e plepit, për të marrë frymë
Luginës së Matit. Lugina e Fanit
kishte marrë për të përcjellë larg
e larg, tej kufirit shqiptaro-shqiptar
Rrugën e Madhe shqiptare, atë që
me të drejtë është quajtur “Rruga e
Kombit”...
Rrugëtimin në atë peizazh, i
papërsëritshëm në kujtesën time,
gjarpërimi me pamjen e liqenit të
Shkopetit djathtas e liqenit të Ulzës
majtas do të desha ta mblidhja në
shpirt e ta derdhja herë pas here.
Do të desha...por nuk mundem,
nuk më lënë as mua, as vendasit,
askënd ta bëj në rast se nuk donë
ti mbajë veshkat në dorë. Ajo rrugë
po vdes ose më saktë po deklaroj
se ka vdekur ashtu siç kanë vdekur
rrugët e vjetra të këtyre e atyre
anëve.
Budini, tek më shihte që herë pas
here shtypja butonin e diktofonit
dhe me zë të ulët përshkruaja të
çarat, gropat, gurët e rënë...më pyeti: “Çfarë bën? “ . Qesha, “Shkruaj,
i thashë, shkruaj ...”
E çfarë “shkruaja”? Gropa, hendeqe...Nuk e përdora më diktofonin.
Rruga ishte e tëra në agoni...
Shoferi, vende – vende i mëshon
marshit përpara për të kapur të
pesëdhjetë kilometrat në orë.
Pastaj i mëshon fort frenave duke
rënë në njëzet, pesëmbëdhjetë e

U zhgënjeva në
segmentin e parë deri
tek Ura e Çerenecit.
U zhgënjeva edhe në
segmentin e dytë që nis
nga Maqellara deri në
Grazhdan.
Rruga e Arbrit nga ato
përmasa që pashë, nga
struktura e ndërtimit
mbi “rrugën gjashtë
metërshe” deri në
Peladhi dhe mbi “rrugën
3+3 metra” më tej, më
ngjalli trishtim.
nganjëherë, përballë gropave të
mëdha, edhe në zero për të matur
me sy ku ti kalojë rrotat e para detyrimisht njëra në gropë e tjetra në
kodër të saj.
Vetëm unazës së Burrelit do ta
ndjeja veten të qetë, jashtë gropave
e kërcimeve. Më pëlqeu puna e
pushtetarëve të Burrelit, eliminimi
i gropave çka nuk do ta thosha për
pushtetarët e qytetit të Peshkopisë.
Dhe jo vetëm asaj por edhe të
qyteteve të tjerë të Shqipërisë kalimi nëpër rrugët e të cilëve më ka
ngjallë trishtim.
Kështu do ta përjetoja udhëtimin
“Rrugës së Dritës”, rrugë e cila,
nga moskujdesi, nga harresa është
shndërruar në “Rrugë e errësirë”.
“Rruga e Arbrit – buono
per dibrane”
Pas një pushimi e një paçeje me
kos “bio” në lokalin nën hijen e
rrapeve dhe shpërthimin e ujërave
të burimeve, e përpjeta e Klos Katundit më erdhi e butë, por më e
butë më erdhi Qafa e Buallit thuajse
pa gropa. Ky segment rrugor nesër
nuk do të ketë asnjë funksion. Edhe
ai lokali i bukur mes pishave në
rrafshin ku mbaron e përpjeta nuk
do të ketë më klientë. Një shenjë
si lëkurë gjarpri poshtë, në Plan
të Bardhë, do t’i çojë rrugët në
kufirin e harresës, megjithëse ato
janë harruar.
(Vijon në faqen 14)
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Shënim i redaksisë:
Shkrimin “Dibër, ku i ke bijtë”, në numrin e kaluar, redaksia e ka shoqëruar me një foto të fushatës elektorale të vitit 2009. Një pjesë e lexuesve janë keqkuptuar me mesazhet e shkrimit, nisur nga fotografia
shoqëruese, e cila nuk ka qenë e autorit. Me qëllim që shkrimi dhe mesazhet që përcjell të lexohen pa
ndikime politike, redaksia e mendoi të arsyeshme ribotimin e shkrimit. Ndërkohë, redaksia i kërkon ndjesë
autorit për keqkuptimet që vijnë nga fotografia, dhe me këtë rast u kujton gjithë bashkëpunëtorëve dhe
lexuesve të saj se, si deri më tani, ne nuk ndërhyjmë në opinionet dhe mesazhet e shkrimeve, por e drejta
e paraqitjes grafike të gazetës, është një çështje e redaksisë.

Dibër, ku i ke bijtë?
Nga: Zaim Elezi

D

ibra, një krahinë me histori, bëma e kontribute
të mëdha. Fati në kohën e ndarjeve, kafshimit
të kufijve, bëri që Dibrës ti merret qyteti i Dibrës së
Madhe, ti hiqet pikërisht koka, të endet pa të vite e vite,
ndoshta shekuj, të kalamendet e të mos identifikohet,
e pse që të nënshtrohet më lehtë. Dihet teoria e lashtë
e asgjësimit pjesë pjesë, pasi kursesi nuk mundej të
asgjësohet si ndryshe.
E kështu fati i saj, i Dibrës dhe i qytetit të Dibrës
së Madhe, do të ishte absolutisht i ndryshëm, një fat i
arnuar, ku dy gjysmat dobridhnin pa mundur të ishin
si një herë e një kohë faktor në përcaktimin e fateve
të vendit e më së pakti të fatit të vet.
I dhimbshëm po aq sa dhe i dy Dibrave do ishte
dhe fati i bijve të tyre. Fati i bijve të Dibrës së Madhe
do kërkohej e gjendej nëpër Evropë por në veçanti në
Amerikë pasi Jugosllavija nuk do investonte as edhe
një qindarkë në qytetin e Dibrës së Madhe për gjatë
gjithë kohës së sundimit të saj. Po ashtu edhe Maqedonija me të njëjtën logjikë do e harronte qëllimisht
Dibrën e Madhe, qytetërimin dhe historinë e saj, duke
e fshirë nga harta e investimeve.
Për habinë e të gjithëve i njëjti fat do e ndiqte
edhe Dibrën e këtej kufirit, Dibrën e vogël e cila për
47 vjet me rradhë nuk e tërhoqi asnjëherë vëmendjen e qeverisë, të partisë, duke ngelur një skaj e cila
ishte e detyruar të kënaqej thjeshtë me vlerësimin e
njerëzve që kishin dëgjuar për të si “dibranët janë
ndryshe” bëjnë përjashtim nga veriorët e tjerë, e të
tjera lëvdata të destinuara të konsumohen vetëm nëpër
biseda pa asnjë lloj ndikimi për ecjen apo zhvillimin
e krahinës.
Mendoj se në analizë të fundit ka ardhur koha të
vihet gishti në plagë e të mos i bëjmë fresk mendjes
me vlerësime pa fryt e të kaluara tanimë me kohë.
Bijtë e Dibrës, të Voglës, nëse jemi pak të vëmendshëm zenë një pjesë jo të vogël në Administratën
Shtetërore të vendit, Shqipërisë. Ky fakt vlen edhe
për të shkuarën e afërt, kohën e regjimit komunist,
pasi dhe në atë kohë dibranët zinin një përqindje të
konsiderueshme në Administratën Shtetërore. Kjo ka
ardhur si rezultat, mendoj unë, i punës së shkëlqyer që
kanë bërë e bëjnë dibranët, përkushtimit, korrektesës
dhe nivelit shembullor të inteligjencës të manifestuar
në punë. Ato, dibranët kanë krijuar besim e siguri
tek të tjerët dhe kanë mbërritur deri në nivele edhe
ministrash (kjo rrallë por ka ndodhur), zv ministrash
por më së shumti Drejtorë drejtorish e sidomos specialistësh nëpër Institucione të rëndësishme Qendrore
e të niveleve të dyta e të treta. Pra ky numër dibranësh
të cilët kanë gjetur hapësirë për punë në të tilla rangje,
unë besoj se është absolutisht investim personal në
bazë të kualiteteve individuale. Dibranët janë administratorë të zotë e për tu pas zili.
Dibranët kanë ndërtuar Shqipërinë, Beratin e
Gjirokastrën, Ballkanin e Evropën. Gjurmët e punës
së lavdërueshme të tyre gjenden lehtësisht gjithandej
por vetëm në Dibrën e tyre jo. Pra Botën kanë ndërtuar, jo Dibrën.
Ky është problemi.
Një dasëm e këtyre kohëve më çoi në Dibër. Malli
shpesh më çon. Nisem gjithë gëzim e mall dhe sapo
dal nga autostrada e Kombit në Skurraj e marr kthesat
e pafundme të rrugës për Burrel e Peshkopi, kthesë
pas kthese e gropë pas grope shterron gëzimi dhe
malli. Fillon të kuptosh e kërkosh se ç`ndodh me
Ty e vendlindjen tënde. Kupton se kontributi yt dhe
të tjerëve si ti,është produkt i kthesave e gropave,
rezultat i harrimit të vendit tënd. E kur ti e ke harruar
si mundet të tjerët të kujtohen, nuk ka arsye dhe as
logjikë të ndodh kjo. Janë plotësisht në të “drejtën” e
tyre të hedhin pesë fjalë të mira për Dibrën e dibranët,

pesë premtime elektorale, e këto vetëm në ditë parazgjedhore, ose e thënë thjeshtë në ditët e gënjeshtrave
të mëdha.Pastaj topi kalon tek dibranët, përfaqësues
të zgjedhur, dibranët punonjës të Administratës
shtetërore, dibranët biznesmenë e njerëz të shquar,
kalon tek të gjithë dibranët kudo ku janë që duhet të
ngrenë zërin e të mos lenë të harrohen premtimet e
dhëna, të mos lenë të harrohet Dibra, Dibra jonë me
histori e me kontribute të mëdha.
Ajo që ndodh është e dhimbshme. Të gjithë të
strukur e të harruar në jetën e tyre, xhepin e tyre dhe
qefet e tyre sigurisht. Duhet të ndjehemi keq të gjithë,
të skuqemi para njerëzve tanë që kemi në Dibër.
Është transformuar e gjithë Shqipëria, rrugë pa fund
në gjithfarë fshatrash e komunash pa ndonjë emër e
kontribut. Mirë është bërë, shumë mirë, kënaqesh
kur udhëton e makina fluturon në udhën e shtruar
me asfalt e mbrojtëse anësore, me standarte e ku di
unë çfarë. Gjithçka mrekulli. Ju lumtë, e në mënyrë të
veçantë bijve të atyre zonave ku është investuar.
Është transformuar edhe Dibra, vlerë e emigrantëve,
meritë e tyre, janë transformuar fshatrat, meritë e bijve
që lanë djersën e gjakun rrugëve të Botës e ndërtuan
shtëpi të reja dhe vila mund e sakrifica të mëdha.
Ikës të mëdhenj dibranët. Që kur ikën nga lufta e
përgjakshme me armikun shekullor, serbin, ikja për
dibranët u kthye normalitet. Ç`fatkeqësi! Së fundmi
ikën dibranët nga Dibra dhe u ngulën në Tiranë e
Durrës më së shumti. Të hysh në shtëpitë e tyre “hyn
me mend e del pa mend”. Një mrekulli. Punëtorë të
mëdhenj, duar artë. Të pastër, të urtë e të mrekullueshëm si partnerë e si komshinj.
Por kur del nga pragu i shtëpisë dhe hedh shikimin
mbi qytetin e Peshkopisë me dhimbje konstaton shpërfytyrimin e Peshkopisë, shndërrimin e saj në një fshat
të ndërtuar keq e pa asnjë lloj mendimi e kriteri, duke
i ikur edhe formatit komunist të ndërtimit por nga ana
e së keqes, jo e së mirës. Ku shkojmë, babëzisë kush
duhet ti vejë fre, kujdesin për të drejtuar e ndërtuar
kush duhet ta bëj? E kush tjetër përveç bijve të tu
Dibër, askush. Mençuria e tyre, e përmendur dhe
vlerësuar me njëmijë e një mënyra e fjalë, e ngritur
deri në shkollë, ku është, ku shkoi? Kush po e shrytëzon, kush po e vjel? Në shërbim të kujt i kanë vënë
dibranët vlerat e tyre, kontributet dhe pasuritë e tyre
mendore dhe intelektuale?
Ditë pas dite e vit pas viti, gjithçka ecën e përparon,
ndryshon e bën proges, gjithçka.
Sikur vetëm nga dhjetë fjalë për vendlindjen tonë
t`iu kishim thënë eprorëve tanë, shefave tanë, vetëm
nga një kërkesë në emër tëDibrës e për Dibrën të
kishim kërkuar e realizuar, duke konsideruar numrin
e madh të dibranëve që përmendëm më sipër, një
mrekulli do kish ndodhur si për Dibrën edhe për ne.
Dibranët që janë atje më të mirë do e kishin jetën,
më të lehtë dhe më të bukur, por edhe ne nuk do na
mbaronte kënaqësia për të shkuar në Dibër akoma
pa vajtur.
Sikur vetëm nga një kontribut atje ku duhet të
kishim realizuar ne, nuk do thuhej më varfëria e Dibrës dhe askush të mos kish interes për ta vizituar e
investuar në Dibër, por Dibra e pasur e pasuria e saj
do thuhej, e shumë të huaj do ishin të interesuar për
ta vizituar e investuar në Dibrën tonë të mirë.
Sikur një interesim në vendin dhe kohën e duhur të
kishim bërë për ndërtimin e Rrugës së Arbërit, nuk do
na sosej dëshira e malli për Dibrën kthesë pas kthese
e gropë pas grope....
Askush nuk është fajtor përveç nesh, bijve të Dibrës,
asnjë qeveri apo kushdoqoftë nuk mund të fajsohet.
Faji në këtë rast e ka pronarin dhe këto janë Bijtë e
Dibrës, ndaj më vjen të ulërij pa limit:
Dibër, ku i ke bijtë?

Toka pyjore njëqind
vjeçare e Shqipërisë,
midis jetës dhe vdekjes
Nga Haki KOLA

T

oka mbart kufirin midis të gjallës dhe të vdekurës. Mbulesa e
saj e sipërme, streha ku qeniet e gjalla qëndrojnë, është celësi
magjik i jetës në globin tonë. Kufiri midis jetës e vdekjes lëviz
lart e poshtë, në favor e dsifavor, ne thellësi apo sipërfaqe të tokës në
funksion të ngjarjeve ekologjiko- klimatike e të sjelljes së gjallesave.
Kur përdoruesit e tokës e prishin harmonine midis komponenteve,
vdekja fiton mbi jetën e fillon të ngjitet drejt sipërfaqes,njerëzit, bimët
e kafshët komandojnë mekanizimin fatal, në favor të njërës apo tjetrës,
kur vdekja fiton e shtrihet mbi sipërfaqe, toka e vdekur kthehet në
shkretirë, sic ka ndodhur në 10 mijë vitet e fundit në vendet e banuara
nga njerëzimi, shembuj tashmë të mirënjohura.
Këmbanat e shkretëzimit, janë shpeshtuar së fundmi edhe në
tokën tone kodrinore e malore. Kulturat moralisht të pjekura e të
konsoliduara të komuniteteve tona malore, jetojnë në harmoni si me
tokën ashtu edhe me njera tjetrën, por cuditërisht spo e gjejne këtë
harmoni me shtetin e tyre që feston tashme 100 vjetorin engritjes.
Rrethanat historike si pushtimet apo sistemet të ndryshme shoqëore,
në emer të shtetëzimeve apo pushtimeve i cënuan këto kultura dhe
imponuan kuadër ligjor e administrativ me ndikim negativ tek toka
e bimësia natyrore, me pasoja teper të rënda sociale. Zonat rurale
mbajnë akoma 51 % te popullsisë së Shqipërisë, në ato rurale malore
50% e banorëve, konsiderohen të varfër dhe 80% e tyre jetojnë me
asistence sociale (UNDP 2009). Përdorimi pa plan dhe në anarshi
të plotë i pyllit dhe kullotës rurale, reflekton nje efekt dramatik në
vdekjen e tokës malore, si dhe në përpkeqësimin e vazhdueshem të
kualitetit të jetës së banorëve apo gjysmes se Shqipërisë. Rishqyrtimi
dhe legalizimi i marrëdhënive të familjeve me fermat pyjore kullosore,
mund te stopoje degradimin e mëtejshëm, shumë shpejt mund te
diversifikojë fermën aktuale bujqësore, të thithë 40% të fondve te BE
për zhvillimin rural. Duke rritur punësimin e të ardhurat, rehabilituar
e përdorurnë mënyre të qëndrueshme pyllin, banori rual i siguron
kombit shërbime ekologjike vitale, forcimin e identitietit e dinjitet
njerëzor e kombëtar, punësim llogjik e të vazhdueshëm, rregulla të
parashikueshme e te monitorueshme , për një zhvillim të shpejte e
te sigurtë në të ardhmen.
Duket që mungesa e mirekuptimit midis ligjvënësve e banorëve
rurale, është një faktor që po i shton favoret për pjesën e vdekur të
tokës e cila në Shqipërinë tone, po bëhet gjithnjë e më tepër shkëmb
e gur. Si kudo në botë, njerëzimi e ka krijuar tokën bujqësore, duke
prerë e djegur pyjet, sipas rrethaneve ekologjike e historike. Hapja e
tokës bujqësore ka qenë me e kufizuar në zonat kodrinore e malore,
për shkak të relievit. Nga gabimet është kaluar në pësime e reflektime.
Fermeri ynë është kursimtar deri në ekstrem. Mban pyll vetem për të
vjelë degët, mban dele për të përdorur me shume bulmet se sa mish.
Por e kërkon kufirin, ku sa, e cfarë. Në vendet e pjerrta toka bujqësore
humbet shpejt nga gërryerjet. Prandaj shpatet e pjerrta janë mbajtur
nga malësorët pronar, te mbuluar me drurë e bar, dy produkte që e
ruanin tokën nga djegia e gërryerja , e prodhonin ushqim për qëniet e
tjera, duke kontribuar në mbajtjen gjallë të tokës e jetesës së njeriut.
Raporti midis bimëve të kultivuara (toka bujqësore) dhe atyre natyrore bari e druri (toka pyjore e kullosore), është mvarur nga një kompleks rrethanash ekologjike e sociale që gjithmonë i kanë kapërcyer
dëshirat e individëve të vecantë. Por faktikisht komunitetet që i kanë
banuar ato mjedise, kanë trashëguar përvoje, qe e kanë pasuar nga
gjenerata në gjeneratë, për të ndërtuar harmoni, e ruajtur masën, duke
ushtruar aktivitete në gjithë këto burime natyrore, duke përcaktuar të
drejta dhe detyrime të familjeve, fshatrave e më gjërë.
Ndërsa shkencëtarët tonë të pyjeve apo bujqësisë e biologjisë flasin
dendur për ekologjinë, ekosistemet, apo biodiversitetin, duket që kurrë
nuk kanë tentuar të analizojnë harmoninë e njeriut me biomasen e
kultivuar e atë natyrore në zonat rurale malore e kodrinore. Shkenca
e ekologjise ka si vecori studimin e komuniteteve të gjalla me shumë
specie bimore apo shtazore, në harmoni më pejsazhin ku jetojnë , për
të vlerësuar sasinë dhe cilësine e informacionit që rrjedh në sistem.
Përvec impakteve ajo mund të identifikojë kufinjte e sistemeve , si dhe
mund të shohe kur informacioni mungon apo kur është i kërcënuar
në mënyrë kritike. Jeta i ka mësuar malësoret tonë të bëhen pjesë e
ekosistemit dhe të mos kenë kufi të ndarë në mes bimeve apo kafsheve
të kulitvuara me ato natyrore.
(Vijon në faqen 19)

Për opinione dhe komente mund të na shkruani në adresën: <rrugaearberit@gmail.com>
Opinionet dhe komentet e botuara nuk shprehin domosdoshmërisht qëndrimin e redaksisë
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Bisedë me Mr. Ruzhdi Lata,
myfti në Dibër të Madhe

aktualitet

100 dritare për 100 Vjetorin
e Pavarësisë së Shqipërisë
Nga Rexhep TORTE

M

r. Ruzhdi Lata, myfti në Dibër të
Madhe, për gazetën “Rruga e Arbërit” deklaroi se, “Këtë 100 Vjetor
të Pavarësisë së Shqipërisë, Myftinia e Dibrës
së Madhe e feston së pari me botimin e përkthimit të Kur’anit në gjuhën shqipe nga Sali
Ferati- një ulema dibran, pastaj në shenjë
përkujtimi të këtij përvjetori në një gjatësi
prej 320 metrash në përfundim e sipër është
ndërtimi i 100 dritareve në murin që e rrethon Xhaminë e Myftiut në Dibër të Madhe.
100 dritaret janë me shikim në drejtim të
Malësisë së Dibrës, në drejtim të Elbasanit
dhe në drejtim të malit Korab. 100 dritaret
simbolizojnë 100 vjet jetë të shqiptarëve në
pavarësi dhe në përpjekje për të qenë të lirë
e të pavarur. Në këtë 100 vjetor Dibrës së
Madhe të njohur me shtatë minaret e saj, do
t’i shtojmë edhe një minare në Xhaminë e
Teqes, sepse Sami Frashëri në enciklopedinë
gjeografike - historike ‘’Kamusul El Alam’’
shënon se në në Dibër të Madhe ekzistojnë
8 minare .
Dibra e Madhe sot përjeton 100 vjetorin
e Pavarësisë, me një edukatë të mirëfilltë
qytetare, civilizuese, islame, evropiane,
me një fisnikëri dhe urëtsi tradicionale, por
edhe me një brengë shumë të madhe që këtë
përvjetor e feston më e varfër, e diskriminuar
nga politika maqedonase dhe e mallëngjyer
familjarisht, sepse në Dibër të Madhe aktualisht jetojnë 15 mijë banorë, por edhe 15
mijë dibranë jetojnë në Tiranë dhe po aq
jetojnë edhe në SHBA. Myftinia e Dibrës së
Madhe, në kuadër të festimit të 100 vjetorit
të Pavarësisë së Shqipërisë e ka për obligim
fetar dhe kombëtar që këtë përvjetor ta festojë
denjësisht. E kaluara historike Myftininë e
Dibrës së Madhe e obligon që në këtë përvjetor të zë pozicionin e duhur, sepse të parët
tanë me dinjitet ditën t’i dalin zot predikimit
islam por edhe çështjes kombëtare shqiptare.
Sa i takon çështjes kombëtare shqiptare më
e rëndësishme është të theksohet se prej
viti 1468 kur është ndërtuar edhe xhamia e
parë e Sulltan Fatihut në Dibër të Madhe ,
predikimi islam është bërë në gjuhën shqipe.
Gjatë të gjitha periudhave historike të dhunës
sllave të ushtruar në këtë qytet, qofshin ato
serbe apo bullgare në kohët e fundit edhe
maqedone, në xhamitë e Dibrës së madhe
është folur shqip dhe vetëm shqip. Xhamitë e Dibrës së Madhe përveç aplikimit të
normave islame, po ashtu kanë qenë vende

Dibra e Madhe sot përjeton 100
vjetorin e Pavarësisë, me një
edukatë të mirëfilltë qytetare,
civilizuese, islame, evropiane,
me një fisnikëri dhe urëtsi
tradicionale, por edhe me një
brengë shumë të madhe që këtë
përvjetor e feston më e varfër,
e diskriminuar nga politika
maqedonase dhe e mallëngjyer
familjarisht, sepse në Dibër të
Madhe aktualisht jetojnë 15
mijë banorë, por edhe 15 mijë
dibranë jetojnë në Tiranë dhe
po aq jetojnë edhe në SHBA.

ku janë bërë bisedat më të rëndësishme
për qytetin, ku janë strehuar mjeranët, ku
është dhënë ndihma për të varfërit, ku janë
dhënë këshilla jetike për ruajtjen e paqes,
kultivimin e dashurisë mes veti, ku është
bërë pajtimi i gjaqeve,tejkalimi i zënkave të
ndryshme, ku njëkohësisht është kryer edhe
mësimi i diturisë, sepse gati çdo do xhami ka
patur medresenë e vet, e më të njohura janë
Medreseja e Xhamisë së Teqes, Medreseja e
Xhamisë në fshatin Krifcë etj. Këto xhami janë
të një rëndësie të veçantë, sepse në to kanë
punuar personalitete me dinjitet, të përgatitur
profesionalisht e të edukuar kombëtarisht,
sepse nuk kanë mundur të jenë ndryshe por
vetëm në shërbim të popullatës”.
Xhamitë e ndërtuara vetëm me
paratë e dibranëve
Myftiu Ruzhdi Lata më tej, shprehet se,
“Prej vitit 1912 e gjer më sot Bashkësia
Islame ka qenë e përjashtuar nga investimet
shtetërore nga të gjitha sistemet që kanë
qeverisur në Dibër të Madhe. Xhamitë e
ndërtuara në Dibër të Madhe ekskluzivisht
janë ndërtuar nga vetë dibranët, ndërsa edhe
kuadrin fetar e ka paguar vetë popullata dibrane, që rezulton se kemi patur besimtarë
shembullorë dhe të devotshëm. Në fund të
shekulli të 19-të dhe në fillim të shekullit
20-të, përkatësisht prej Lidhjes Shqiptare të
së Prizrenit, ku Dibra e Madhe përfaqësohej
nga hoxhën Iljaz Hoxha nga Trebishti, e
gjer në ditët tona kuadri fetar është në vazhdën e afirmimit dhe prezentimit të çështjes
kombëtare shqiptare në përgjithësi. Plejada
e hoxhallarëve dibranë të shkolluar në qendrën e Perandorisë Osmane, aftësitë e tyre
i shkrinë për edukimin e masës islamikisht
dhe për kultivimin e atdhedashurisë të tokës
shqiptare, dhe jo rastësisht në çdo lëvizje
kombëtare hoxhallarët dibranë jo vetëm që
janë pjesëmarrës, por janë udhëheqës për
interesin kombëtar”.
Ulematë dibranë për çështjen
kombëtare shqiptare
Në respekt të punës dhe sakrificës së
ulemave dibranë, ai, thekson se, “Ulematë
e Dibrës së Madhe të shkolluar në Stamboll
kishin kultivuar edhe atdhedashurinë,sepse
shkollimi iskam si parim kryesor ka edhe
atdhedashurinë. Askudh nuk mund të jetë
besimtar I mirë nëse nuk ka dashuri maksi-

male ndaj atdheut të vet. Ulematë dibranë
kishin edhe inspirimin vendor ku gjithmonë
respekti dhe , përkushtimi, dashuria dhe
angazhimi për çështjen kombëtare ishe ishte
parim I domosdoshëm për çdo dibran. Ata
ishin të brumosur me idenë maksimale të
përkushtimit për çështjen shqiptare, për tokat
shqiptare dhe për ardhmërinë e shqiptarëve.
Ata I mbetën besnik gjuhës shqipe , ruajtjes
së traditës shqiptare dhe lidhjeve me trojet e
tjera shqiptare si me Kosovën, Shkodrën, Elbasanin, Vlorën etj. Dibra është e njohur për
Nëntë Malet që nuk e njihnin sistemin politik
Osman, nuk jepnin ushtarë, nuk paguanin
taksa, por islamin e kishin pranuar për fe.
Këtu bëjnë pjesë Haxhi Vildani nga Reka
e Dibrës, kryetari i Komisionit për hapjen e
shkollave shqipe, Hoxhë Moglica dhe Kurt
Balla, nismëtarë për hapjen e normales së
Elbasanit. Haxhi Vehbi Dibra, kryetar i Senatit të parë shqiptar dhe kryetar i Kongresit
të Dibrës , myfti i Dibrës , kryetar i parë i
komunitetit islam shqiptar etj. Hafiz Sherif
Langu, pjesëmarrës në shpalljen e Pavarësisë së Shqipërisë në Vlorë dhe themelues i
Klubit patriotik “Bashkimi”. Hafiz Ismet Dibra. themelues i Medresesë së Tiranës, Said
Najdeni, themelues i shkollës së parë shqipe
në Dibër të Madhe në vitin 1888 etj. Mbreti
Zogu i Parë në 25 vjetorin e Pavarësisë së
Shqipërisë dekoroi tetë hoxhallarë dibranë,
për veprimtarinë e tyre fetare e patriotike,
ndërsa sistemi monist diktatorial i Enver Hoxhës këta personalitete të nderuar i persekutoi
dhe dënoi me burgim.
Të gjitha këto të dhëna na obligojnë që
gjenerata e sotme që i shërben fesë islame në
parim po aq duhet t’i shërbejë çështjes dhe
interesit kombëtar shqiptar”.
Ndërtimi i Rrugës së Arbërit sjell
gjallëri e mirëqenie
Duke folur për gjendjen e rëndë aktuale
ekonomike në Dibër të Madhe, myftiu Ruzhdi
Lata, thotë se, “Sa i takon çështjes ekonomike
në programet shtetërore Dibra e Madhe është
harruar. Të vetmen frymëmarrje që mundet
t’ia ofrojë Dibrës është angazhimi maksimal
dhe serioz i Shqipërisë për ndërtimin dhe
përfundimin e Rrugës së Arbërit. Pesimizmi
na detyron të mendojmë se Rruga e Arbërit
do të vijë deri në Dibër të Madhe, por shumë
vështirë është lidhet në rrugën që kalon drejt
Grykës së Radikës, e para dhe e dyta Qeveria
e Maqedonisë ende nuk ka bërë asnjë hap për

100 dritaret në murin që rrethon Xhaminë e Myftiut në Dibër janë
me shikim në drejtim të Malësisë së Dibrës, në drejtim të Elbasanit
dhe në drejtim të Korabit. 100 dritaret simbolizojnë 100 vjet jetë
të shqiptarëve në pavarësi dhe në përpjekje për të qenë të lirë e të
pavarur.

ndërtimin e kësaj rruge kaq të rëndësishme
për rajonin. Vetëm Rruga e Arbërit mund
t’i ofrojë Dibrës së Madhe e më gjerë një
ardhmëri më të mirë.
Më duhet të përmend se në SHBA jeton
një Dibër tjetër në mërgim. Ata përveç
lidhjeve familjare dhe fisnore që kanë në
Dibër të Madhe, kanë edhe një lidhje të
pandërprerë me Myftininë tonë, kështu që
për të gjitha nevojat materiale që ka pasur
Myftinia në mënyrë të pandërprerë janë
gjetur donatorët dibranë, të cilët me admirim
kanë kontribuar për ndërtimin, rindërtimin,
restaurimin e objekteve fetare, por edhe
për nevojat materiale të besimtarëve, thënë
thjesht Dibra e Madhe sot jeton falë mundit
dhe djersës të bashkëqytetarëve të vet që
jetojnë dhe punojnë në SHBA”.
Aktivitete fetare dhe edukative
Myftiu Ruzhdi Lata, informon se, “Myftinia e Dibrës së Madhe me veprimtarinë
e vet përveç qytetit mbulon edhe Rekën e
Dibrës dhe Komunën e Zhupës në tërësi. Në
tërë rrethin e Myftinisë 20 vitet e fundit janë
ndërtuar prej themeli 50 xhami. Në të gjitha
xhamitë fatmirësisht dominon pjesëmarrja
e të rinjve, veçanërisht të rinj që nuk patën
shkollim dhe edukim të realizimit socialist.
E veçantë në Myftininë e Dibrës së Madhe
është se kuadri fetar të cilin e themeloi vetë
kjo Myftini dhe që punon në rajonin e Rekës
e të Zhupës, të gjithë e njohin gjuhë shqipe.
Myftinia e Dibrës së Madhe në aktivitetin e vet
i përmbahet shkollës së ndërtimit hanefit që
është i barabartë në kushtetutën e Bashkësisë
Islame të Maqedonisë, me të cilën ka marrëdhënie shumë të mira, sepse dibranët dijnë
të respektojnë institucionet. Jemi duke ruajtur
dhe raportin e nevojshëm për kohën e sotme.
me rininë dibrane, nga e cila në vazhdimësi
rekomandojmë se patjetër duhet të largohet
nga përdorimi i alkoolit, drogës, duhanit dhe
veset e tjera dekadente që nuk i kanë hije një
të riu, veçanërisht një të riu dibran.
Pas vitit 1990 Myftinia e Dibrës së
Madhe ka qenë vatër e lëvizjeve Kombëtare
Shqiptare dhe ka ndihmuar themelimin e
partive politike shqiptare. Në Myftininë
tonë janë bërë planprogramet, thuaj se për
të gjitha manifestimet kulturore që janë
mbajtur në qytet, Vlen për të përmendur
puna, angazhimi, gatishmëria, humanizmi
dhe solidariteti që tregoi Myftinia jonë për
pritjen dhe strehimin e 5500 kosovarëve,
të cilët dhuna sllave i detyroi të largohen
nga vendlindja, ndërsa ndihma amerikane u
mundësoi kthimin në vatrat e tyre .
Myftinia e Dibrës së Madhe territor të vetin
e konsideron nga Mavrova e gjer në Kala të
Dodës. Ne kemi raporte shumë të mira me
Myftininë e Dibrës së Vogël-Peshkopisë dhe
veprojmë e punojmë së bashku në frymën e
asaj që Dibra si territor më i madh në trojet
shqiptare përbën një tërësi”, tha në fund Mr.
Ruzhdi Lata.
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Nga Hysen Likdisha
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ë 24 shtator 2012,
Spitali Rajonal i Qarkut të Dibrës në qytetin e Peshkopisë, ka festuar
85-të hapjes. Kishin ardhur me
këtë rast mjekë dhe infermierë
të vjetër që ndër vite kanë
punuar në këtë spital, që në jubileun e 85-të
të tij, shpalos një histori suksesi në shërbim
të ruajtjes dhe përmirësimit të shëndetit dhe
jetëve të banorëve të këtij qarku. Kishin ardhur për të festuar ditëlindjen e 85-të të këtij
spitali, mjekë dhe infermierë të vjetër,që
me punën dhe pasionin e tyre në shërbim
të shëndetit të banorëve të Dibrës, i dhanë
emër këtij spitali. Me këtë rast nderuan me
pjesmarrjen e tyre dhe Zv.ministri Shëndetësisë, zoti Albert Gajo, deputeti i zonës,
Sherefedin Shehu, Prefekti i qarkut të Dibrës,
Genci Sharku, kryetari i bashkisë Peshkopi,
Ilir Krosi, Zv.kryetari i Këshillit të Qarkut,
Fehmi Hoxha etj. Festa nisi me vizita të të
pranishmëve në mjediset e brendshme të
Spitalit i cili rrezatonte me ambiente, higjienë
e pastërti shembullore. Mes emocionesh të
papërshkuara mjekë veteranë të këtij spitali,
ndjesë që nuk mund t’i veçojmë me emra
pasi ata janë të shumtë, entuziastë dhe të
përlotur, shpalosin kujtimet e tyre të punës
plot pasion e përkushtim në mbrojtje të jetëve
të pacientëve edhe pse në kushte të vështira
që krahasuar me të sotmen ndryshojnë si
nata me ditën.
Ndër mjekët veteranë padyshim që spikat
një emër i njohur, Ahmet Alliu, i pari mjek
dibranë i dalë nga treva e Zerqanit të Dibrës.
“Kam nisur punë në Spitalin e Peshkopisë
në vitin 1956, duke u bërë kështu i pari
mjek dibran, që nis punën në këtë spital,
që nga hapja e tij më 1927-ën. Kuptohet,
kushtet nuk kanë qenë këto të sotmet si për
nga godina ashtu edhe nga baza materiale
e personeli mjekësor. Kujtoj që në atë kohë
për shkak të gjendjes së vështirë ekonomike,
jemi përballur me sëmundje të tilla si tifoja
dhe tuberkulozi, etj, ku kemi bërë shumë për
parandalimin dhe kurimin e pacientëve nga
këto sëmundje, që natyrisht sot nuk përbëjnë
më problem. Ndjehem mjaft i emocionuar,
vijon fjalën e tij, doktor Ahmeti, në këtë
festë të 85 vjetorit të spitalit dhe gjej rastin
për të falënderuar drejtorin aktual të spitalit,

Spitali Rajonal të Peshkopisë,
85 vjet histori suksesi
zotin Bajram Krashi, për këtë organizim të
përsosur, si dhe për këmbënguljen e tij në
pajisjen e spitalit me aparaturat më moderne
elektronike të kohës. E them me plot bindje
se aktualisht Spitali i Peshkopisë për nga godina, personeli dhe baza materialo-teknike,
është ndër më modernët në vendin tonë, e
përfundon fjalën e tij, doktor Ahmet Alliu.
Të gjithë, emra të njohur e të dashur për dibranët, Hasan Lleshi, Vehbi Keta, Muhamet
Kodra, Luiza Sula, Zana Lleshi, Xhavit Miftari,
Ibrahim Kaziu, etj, flasin të hapur e shpengueshëm para mediave, për punën e tyre ndër
vite në këtë spital. Në kuadër të jubileut të
85-të, në një nga ambientet e spitalit u pre
shiriti i përurimit të aparaturës së skanerit nga
zv.ministri Albert Gajo dhe deputeti i zonës
Sherefedin Shehu. Ardhja e kësaj aparature
do tu vijë kështu në ndihmë rreth 150 mijë
banorëve të Qarkut Dibër për diagnostikimin
e sëmundjeve, të cilët nuk do udhëtojnë më
drejt Tiranës për të bërë skaner. Pas vizitës
në ambientet e brendshme të spitalit, festa ka
kulmuar jashtë në ballinën e hyrjes së tij, ku
prefekti i qarkut Genci Sharku dhe kryetari i
Bashkisë Peshkopi, Ilir Krosi, zbuluan pllakën
që Spitalit të Peshkopisë i jepte emrin kuptimplotë e plotësisht të merituar Prof. Dok.
Rrahim Gjika. Përshëndeti me këtë rast vëllai

i të ndjerit Prof. Dok. Rrahim Gjika, Daut
Gjika. Më pas festa ka vijuar me një sesion
shkencor në Pallatin e Klturës të Peshkopisë,
ku fjalën e hapjes e mbajti mjeku më i vjetër
ende në detyrë, Hasan Lleshi, për të vijuar
me drejtorin e spitalit zotin Bajram Krashi, i
cili nëpërmjet videoprojektorit shpalosi për
të pranishmit të gjithë historinë e suksesit
85 vjeçar të këtij spitali, që nga viti i lindjes
1927 e deri në ditët e sotme, përgatitur me
mjaft profesionalizëm nga grupi i punës.
Në hapje spitali ka nisur punë në një shtëpi
private, ku ndër të parët mjekë të ardhur përmendim Imrin Koça, Thoma Harito, Sadiko
Mikele (Itali), për të vijuar me Koço Pora,
Mark Mirashi, Naum Theodhosi etj, etj. Nga
viti i hapjes 1927 e deri më 1933, u kuruan
727 pacientë, ndërsa nga 1938 deri në 2000,
janë kuruar 261 mijë pacientë. Në vitet 20012005 vdekshmëria foshnjore ka qenë 0.5%.
Për çdo vit, nga 2008 e në vijim numri i operacioneve të realizuara në Spitalin Rajonal
të Peshkopisë shkon nga 500 deri në 1000
operacine të llojeve të ndryshme. Kompleksi
i Spitalit Rajonal të Peshkopisë, ndër më të
mëdhenjtë në gjithë veriun e vendit tonë, në
kuadër të reformës në shëndetësi, ka përfituar
një fond investimi prej 630 mijë euro. Nga
ky fond investimi 460 mijë euro janë dhënë

për blerje aparaturash të reja dhe bashkëkohore dhe 170 mijë euro për rikonstruksion objektesh spitalore. Aktualisht, spitali
mbulon me shërbim shëndetësor një territor
me shtrirje të madhe gjeografike, me rreth
150 mijë banorë, ku përfshihen tre rrethe,
Dibër, Bulqizë dhe Mat. Kompleksi spitalor
ka 320 shtretër, ku shërbejnë 21 mjekë, 167
infermiere, 36 mami, 17 laborantë dhe 120
punonjës të tjerë.
. Ndër arritjet e momentit që evidenton
drejtori, Bajram Krashi, janë përmirësimi i
kushteve për pacientët në të gjithë repartet e
spitalit, paisja me aparatura të reja të nivelit
bashkëkohor siç ka qenë paisja me dy shtretër
me telekomandë e dhomës së reanimacionit,
aparatura e skanerit e sapoardhur, aktivizimi
i personelit mjekësor në nivelin e duhur,
higjienë e pastërti shembullore brënda e
jasht kompleksit spitalor, janë disa nga arritjet
në punën drejtuese të këtij spitali. Nëndrejtori i këtij spitali, Abdulla Kata, shprehet
për “Rruga e Arbërit” se shërbimi mjekësor
ndaj pacientëve është i mirë dhe se nuk janë
përballur me mungesë të ilaçeve për kurimin
e tyre, siç dëgjojmë rëndom të ndodhë në
spitale të tjera të vendit. Ndërkohë drejtori
Krashi, thotë se shumë shpejt brenda këtij viti,
spitali do të paiset me aparatura dixhitale të
instalimit të telemjekësisë, të cilat do realizohen nga një kompani amerikane. Përveç
shifrave statistikore që kokfortësisht përligjnin
historinë e suksesshme të rritjes ndër vite të
këtij spitali, për tu përmendur nga sesioni
shkencor ishte edhe evidentimi i kontributit
të mjekëve dibranë në shkallë vendi, që për
aftësitë e spikatura profesionale në fushën
e mjekësisë si Prof. Dok. Veli Zogu, Ahmet
Kamberi, Hiqmet Dibra, Sulejman Zhugli,
Nazmi Dibra, Petrit Bara, Muhamet Kodra,
Ismail Feta, Basri Neziri etj. u tërhoqën në
Tiranë për tu shërbyer jo vetëm dibranëve,
por gjithë vendit, të cilët ishin dhe do mbeten
krenaria e Dibrës, në fushën e mjeksisë. Më
pas festa ka vijuar me shpërndarjen e dekoratave dhe medaljeve të akorduara nga Këshilli
i Qarkut Dibër, Këshilli Bashkiak Peshkopi
dhe Ministria e Shëndetësisë, si një vlerësim,
nderim, sadisfaksion dhe mirënjohje për
punën plot pasion e përkushtim ndër vite të
mjekëve që punuan në këtë spital. Ne fund
te këtij festimi për te ftuarit u dha nje koncert
festiv nga qendra kulturore Peshkopi.

Veprimtari: Zhvillohet konferenca shkencore Falja e Madhe

“Trimat dinë të falin”
N

ë kuadrin e njëqind vjetorit të themelimit të
shtetit shqiptar, për sensibilizimin e opinionit
publik, për minimizimin dhe eleminimin e plotë të
fenomenit të gjakmarrjes Misioni i pajtimit mbarë
kombëtar “Nënë Tereza”, organizoi më datën 23
shtator, ora 10 në sallën e Shtëpisë Qendrore të
Ushtrisë Konferencën Kombëtare me temë: Falja
e madhe. Në këtë konferencë shkencore ishin të
pranishëm përfaqësues të klerit muslim, myftiniu
i Tiranës zoti Ylli Gurra, At Nikollë Marku, shoqata “Dukati” si dhe misionarë nga gjithë trevat
shqiptare brenda dhe jashtë kufijve tanë. Kishte
ardhur nga Prishtina Shefqete Kozazi si dhe nga
Shkodra Rezarta Pode, pedagoge si dhe punonjëse
policie. Moderatorja e kësaj konference, gazetarja
Fatjona Geci në fillim ia jep fjalën përshëndetëse
nënkryetarit të këtij misioni mbarëkombëetar
zotit Ndue Ndoci i cili përshëndeti të pranishmit
dhe u uroi mirëse ardhjen në këtë konferencë
shkencore..Pas përshëndetjes së rastit e mori
fjalin vetë kryetari i Misionit të pajtimit kombëtar
“Nënë Tereza” zoti Malë Cani i cili në fjalën e tij
u ndal më së shumti në të gjithë veprimtaritë që
ka zhvilluar ky mison që nga viti 2001 që është
themeluar e deri më sot.Vetën nga viti 2004 e deri
tani ky mision ka zhvilluar plot tre konferenca
shkencore me temë faljen dhe minimizimin e
gjakmarrjes si fenomen i përhapur vitet e fundit

së tepërmi në Shqipëri. Misioni mbarëkombëtar
“Nënë Tereza” është themeluar në vendin tonë në
vitin 2001, tha në fjalën e tij zoti Malë Cani e sot
jemi shtrirë po thuaj në shumë rrethe të vendit
dhe po pregaditemi për tu shtrirë dhe në Kosovë
e Maqedoni. Deri tani nga ky mision janë bërë
mbi 32 falje.Ne kemi bashkëpunuar vazhdimisht
dhe vazhdojmë të bashkëpunojmë me pushtetin
lokal se kemi patur rezultate në punën tonë e do
të kemi në të ardhmen dhe më shumë .At Nikollë
Marku në fjalën e tij ndër të tjera tha:”Sot jemi
mbledhur për një falje të madhe, për një falje gjaku
ku gjithmonë vetëm trimat dinë të falin.Sot nuk
na takon të merremi me kanunin e nenet e tij, me
vrasje e gjakmarje. Sot të merremi më shumë me
paqe, dashuri e vëllazërim mes njerëzve.
Në përshëndetjen e saj zonja Shefqete Kozazi
tha:” Të falësh është e shenjtë, gjithmonë trimi di
të fal. Brenda një viti në Kosovë janë falur mbi
200 gjaqe.Imagjinoni se si do kishim luftuar ne
kosovarët kundër serbit nëse do vriteshim mes
vedit.Por kjo nuk ndodhi në Kosvë, të gjithë i
zgajtën dorën e pajtimit njëri tjetrit dhe rrokëm
pushkët kundër serbit se ai ishte hasmi i të gjithë
kosovarëve.Për mendimin tim edhe kodi penal
është paksa i butë në dënimet e gjakmarrjeve,
duhet të jetë një ligj dhe më i ashpër se vetëm
kështu mund të minimizohen dhe më shumë

gjakmarrjet. Në fund misionari i faljes së shumë
gjaqeve Vesel Shehu, ardhur posaçërisht nga teqja
e njohur e Buzëmadhe, doli para të pranishmëve
dhe ftoi dy të rinj që ishin në sallë të vinin pranë
tij. Krah tij me flamurin kombëtar në mes u ngjitën
dy përfaqësuesit më të rinj të familjeve Keça dhe
Baja nga fshati Kalis i Kukësit, të cilët edhe pse
në hasmëri mes tyre vite me radhë i dhanë dorën
njëri tjetrit, u përqafuan dhe falën kështu gjakun.
Ky ishte vërtet një rast emocionues për të gjithë ku
edhe disa sy u përlotën, por nuk mbeti askush
pa u përlotur kur të dy bashkë në drekën e shtruar
posaçërisht për këtë evinement kapën vallen dorë
për dorë si dy miq, si dy shokë, si dy vëllezër.
-Ska më bukur se sa falja e gjakut, është trimëri,

është burrëri është fisnikëri, tha myftyu i Tiranës
Ylli Gura. Burrat dhe trimat dinë të falin.Ende
pa u shpërndarë të pranishmit përsëri kryetari i
Misionit pajtimit kombëtar falenderoi të gjithë të
pranishmit por në veçanti falenderoi zotin Besnik
Fuqia, kryetar i komunës Kashar i cili me fondin
e tij personal bëri të mundur të sponsorizojë këtë
aktivitet me përmasa të mëdha kombëtare. Të tilla
aktivitete na presin në të ardhmen, tha kryetar Mal
Cani si këtu por dhe në Kosovë, Maqedoni e Mal
të Zi, kudo ku jetojnë shqiptarët ne do të jemi të
pranishëm me misionin tonë sa human aq edhe
fisnik e njerëzor siç është falja e gajqeve.Nuk jemi
shumë që të vritemi njëri me tjetrin por duhet te
jemi gjithmonë të bashkuar mes njëri tjetrit.
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Kush do të
mendojë
për urën e
Muhurrit?

U

bë një kohë e gjatë që ura e
Muhurrit, një nga urat e vjetra
dhe të rralla në Dibër është totalisht jashtë funksionit.Frika dhe paniku i
ka mbërthyer banorët e këtyre zonave se
vetëm fati ka qenë me to se sa për urën,
jo sot por qysh vite ma parë ato kishin
rënë me gjithë makinë në lumin Drin.
Kjo urë sot vërtet është në një gjendje
të mjerueshme dhe është bërë mjaft e
frikshme jo vetëm për këmbësorët por
dhe për makinat e shumta që ende vazhdojnë nga halli të kalojnë këtë urë tej
të shkatërruar tashmë.
Lidhur me gjendjen e urës së Muhurrit e cila bashkon gjashtë komuna me
qendrën administrative në Peshkopi si
Reç, Zalldardhë, Arras, Çidhën, Muhurr
e Selishtë, janë vënë në dije të gjitha institucionet përkatëse, bile si nën zë flitet se
është njoftuar dhe vetë kryeministri Sali
Berisha por në fakt gjendja është skandaloze.Vetëm tre vite më parë të njëjtin
informacion dha gazeta jonë por të gjithë
i bënë veshët
shurdh dhe nuk doli
asnjë lloj fondi për riparimin e saj.
Kjo urë është ndërtuar në vitin 1936
me konstruksion metalik dhe shtresë
dërrase.Sot ka mbetur vetëm skeleti
metalik se dërrasat janë shkulur, thyer
dhe prishur po thuaj në të gjithë dyshemenë e urës sa bën të pamundur lëvizjen
e makinave.Nëpër këtë urë kanë kaluar
me siguri prefekti, kryetari i qarkut Dibër,
kryetarët e këtyre komunave që bashkon
kjo urë, deputeti i zonës(nëse ka ardhur
ndonjëherë këndej).Të gjithë e kanë vënë
re gjendjen tej të shkatruar të kësaj ure
mbi lumin Drin por askush deri më sot
nuk e ka hapur gojën e ta ngrejë zërin
për këtë problem vërtet shqetësues për
këto njerëz hallexhinj që vënë jo vetëm
jetën e tyre në rrezik por dhe të fëmijëve
të cilët shkojnë në shkollë dhe janë të
detyruar të kalojnë nëpër këtë konstruksion metalik të kësaj ure.Janë vetë
banorët e këtyre zonave që shqetësohen
dhe janë ankuar vazhdimisht por deri
tani nuk është hapur qesja nga qeveria
për meremetimin e saj. Vazhdimisht po
inagurohen rugë e ura, po priten shirita
inagurimi për vepra të ndryshme.Në
Dibër asgjë nuk po ndodh, asgjë nuk
po lëviz.Dhe ato që i kemi po prishen
dhe kush nuk po mendon ti riparojë të
paktën, të shtyjmë me to edhe ndonjë vit.
Sot për sot nuk ka kush të mendojë për
urën e Muhurrit.Thonë në fakt se do të
zhvillohet një tender për këtë urë por se
kur nuk dihet asgjë.
Ndoshta vitin tjetër qeveria do ta hap
qesen për këto banor meqenëse futemi
dhe në vitin elektoral. Ndoshta. Deri
atëherë le të presim, fundja dibranët janë
mësuar të presin.

Ura e Muhurrit
Nga Artan Lame
Xhamia e Delvinës
Xhamia e Delvinës ka qenë ndërtuar në
shekullin XVI, u mbyll në vitin 1967, iu shemb çatia në mes të viteve ‘70 dhe tani i kanë
mbetur vetëm muret e mbuluara nga ferrat.
Tani duan ta rindërtojnë. Asgjë e keqe
deri këtu. Flet në ekran Kryetari i Bashkisë
dhe thotë se janë lidhur me një Universitet
në Venecia që paskësh marrë përsipër t’ua
rindërtojë. Pastaj thotë se kur të rindërtohet
xhamia do kthehet në atraksion turistik se do
vijnë turistët ta shohin. Pra do e rindërtojnë
italianët dhe do vijnë ta vizitojnë po italianët.
Po ju delvinjotët ç’do bëni? Hiç, do vrasim
miza dhe do mbledhim paratë e turistëve që
do vërshojnë lumë.
Tempujt fetarë, jetë e mot, veç të qënit
shtëpi të Zotit në Tokë, kanë shërbyer edhe
si qendra të jetës sociale, si vende të takimit
të njerëzve, të përpjekjeve të tyre për të
qëndruar bashkë dhe për të vepruar bashkë.
Madje këto funksione nuk i luajnë vetëm pas
ndërtimit, por që më parë. Në shumë vende
ato ndërtohen nga vetë komunitetet si shenja
të devocionit të njeriut e përpjekjeve të tij që,
pasi ndërton vetë shtëpinë e vet, i organizuar
në bashkësi të ndërtojë shtëpinë e Zotit.
Sot, studionjësit kanë hequr dorë nga
varianti i vjetër, sipas së cilit Piramidat janë
ngritur nga turma skllevërish nën ritmin e
kamxhikut. Ky imazh sot gjendet vetëm në
filmat e Hollywood-it, ndërsa arkeologët
thonë se ato janë ngritur nga njerëz të lirë,
zanatçinj, bujq e blegtorë, tregtarë e zyrtarë,
të cilët punonin me vullnet të lirë për një
periudhë, si shenjë devocioni ndaj faraonit
dhe perëndive. Kështu janë ngritur që atëherë
e në vijim shumica e tempujve fetarë anekënd
planetit. Kështu janë ngritur edhe shumica
e tempujve fetarë në këto trojet tona, kisha
e xhami, teqe e faltore, jetë e mot. Ndërsa
tani presim të na vijë universiteti i Venecias
të na bëjë xhaminë e fshatit. Le të tjerat,
po merrni me mend se sa mirë do ndjehet
Perëndia e myslimanëve në atë tempull që ia
kanë ngritur të krishterët! Xhamia nuk do as
kompjutera e as teknologjinë e NASA-s për
t’u ngritur. Gurë, dru e djersë vetëm do. Gurë

kemi sa të hajë dreqi në këtë vënd, edhe dru
kemi sa po i djegim sa mundemi çdo behar,
krahë pune në një qytet ku gjysmat janë të
papunë ka pa hesap. Atëhere ç’presim?
Dhe si të mos mjaftojë kjo, pasi të na i
ngrenë të huajt xhaminë, do presim të bëjmë
pará me të huajt që do vijnë ta shohin. Duke
lënë mënjanë faktin se ç’ndreqin do dojë një
evropian të bëjë qindra kilometra udhë e pa
udhë e nëpër ferra, për të parë një xhami
të ngrehur rishtazi, por këtu po harrojmë
kryesoren. Tempujt e Zotit nuk ngrihen për
të bërë pará, por për t’ju falur Zotit, apo jo!
Xhamia shërben si qendër ku njerëzit falen
e gjejnë paqen me veten, lehtësohen nga
gjynahet dhe mblidhen e takojnë njëri-tjetrin,
krenohen me punën e bërë së bashku dhe
ndihmojnë shoqi-shoqnë. Ndërsa këta thonë
se do e bëjnë xhaminë për të bërë pará! Dhe
pastaj vrasim mëndjen e themi pse dreqin
Zoti na ka marrë me sy të keq!
URA E MUHURIT
Para ca kohësh shkruaja për urën e Tepelenës në të cilën rrezikohej kalimi për shkak të
vjedhjes dhe kalbjes së dërrasave. Ishte një
fshat i tërë që mbetej i izoluar nga ajo urë
dhe asokohe thoja se si është e mundur që
një fshat i tërë pret që dërrasat e urës të vijë
e t’ua ndreqë tjetër kush.
Këto ditë u vendos një rekord i ri. Ura
metalike e Muhurit ka të njëjtat probleme.
I janë kalbur dhe hequr dërrasat, por kësaj
rradhe izolohet jo një fshat, por plot 6 Komuna! Kjo urë lidh fshatrat e gjashtë komunave me Peshkopinë dhe me botën e madhe
dhe, përmes saj, mijëra banorë plotësojnë
nevojat e tyre. Shkojnë e vijnë në shkolla,
japin e marrin nëpër tregje e pazare, venë në
spital, e furnizohen me gjithë ç’u duhet. Të
thotë mëndja se një urë kaq të rëndësishme,
e gjithë ajo zonë do ta ketë bërë të florinjtë
për sa të rëndësishme dhe të nevojshme e
ka. Por jo.
Në një kronikë të shfaqur për punë të kësaj
ure, intervistoheshin banorë që ankoheshin
se po u binin fëmija në ujë tek shkonin në
shkollë, apo se u rrezikoheshin të sëmurët
kur provonin t’i kalonin përmes të çarave.
Shfaqeshin pamje ku njerëzit bënin cirk

Ura është 200 metra e gjatë,
kështu që i bie që çdo familje të
vërë dërrasat e 20 cm të saj, më
pak se një pëllëmbë pra. Kaq
e vështirë qënka që të merren
vesh, jo për të zgjidhur hallin e
botës, por atë të urës së fshatit të
tyre?

teksa kërcenin sa në një cep në tjetrin për
t’ju shmangur fluturimit tatëpjetë ujrave të
lumit.
Në televizor dilnin njëri pas tjetrit hallexhinj, pushtetarë e këshilltarë dhe ankoheshin
për dërrasat e urës që s’vjen kush t’ua ndreqë.
Gjashtë komuna kanë mbi 2000 familje. Vetë
ura është 200 metra e gjatë, kështu që i bie
që çdo familje të vërë dërrasat e 20 cm të saj,
më pak se një pëllëmbë pra. Kaq e vështirë
qënka që të merren vesh, jo për të zgjidhur
hallin e botës, të Luftës në Siri apo të Uraganit
në Amerikë, por atë të urës së fshatit të tyre.
Burra me nga një pëllëmbë mustaqe për të
cilët kemi mësuar në libra se mblidheshin
qëmoti e merreshin vesh nëpër kuvende, tani
s’u bëkan dot bashkë për urën ku kalojnë
kalamanët e tyre!
Shëmbullin e parë e solla nga Juga e të dytin nga Veriu. Qeveria ka faje sa s’ka më, por
në ka gjë për të cilën jemi akuzuar brez pas
brezi ne shqiptarët, është pikërisht paaftësia
për jetë e veprim përbashkët, për organizim
shoqëror e punë në bashkësi. Pa ndrequr këtë
huq të madh tonin, pa mësuar të ngremë organizimin e punës së përbashkët, pa ia dalë të
mblidhemi për të zgjidhur vetë hallin e fshatit
që pastaj të zgjidhim edhe të Shqipërisë, as
që kemi për t’i bërë derman dot vetes. Atë që
një këngë e vjetër e quan “kena nis me u ba
milet”. Ndryshe do mbetemi ashtu si përfundoi ajo kronika e urës së Muhurit, me njerëz
të dëshpëruar që psherëtinin duke thënë se
i ka rrejt qeveria duke iu premtuar se do t’ju
bëjë urën kur i duheshin votat.
Marrë gazeta “Shqip”, 8 shtator 2012.
Titulli është i redaksisë
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vendlindja
Dibra si definicion gjeografik e historik
Nga Shpëtim Xharri

icës nga ana jugore nga Lumi i Bulqizës.
6. Jabllancia vjen në formë harku dhe
ndahet nga Drini dhe Radika. Pikërisht në
harkun e madh gjeografik që formohet në
harkun e Jabllanicës mendohet se gjendej
Orachu i lashtë dhe që më vonë u trashëgua
në emërtimin Orahonik-Rahonik-DeurahDibër.
7. Kërçini ndahet me Hinoskën nga një
përrua i vogël. Poshtë tij ngrihet vendbanimi
Kërçishta, nga i cili ka marrë emrin edhe vetë
mali Kërçin.
8. Hinoska ndahet me fillimin e vargmalit
të Skardiusit me përrua. Hinoska ngrihet
afër vendbanimit Ilnica, nga i cili e ka marrë
emrin në formën Ilnoska/Hinoska.
9. Skardiusi, apo Skërteci shkon deri në
Korab, nga i cili ndahet nga Veleshica. Ai
quhet edhe vargmal, që fillon diku në kufi me
Korabin dhe mbaron në kufi me Hinoskën. Ky
mal ndryshe identifikohet edhe me vargmalin
e Sharrit në Kosovë e Maqedoni. Në një farë
mënyre është i njëjti vargmal, apo zgjatim
vargmalesh.
Emërtimi Dibër gjatë kohës fitoi fenomenin e extensionit duke u nisur nga qendra
pivot e saj në Arahun e lashtë duke përfshirë
të gjithë luginën që konturon sot.

S

i definicon gjeografik Dibra mund të
përkufizohet si: “Një luginë e stërgjatë,
e rrethuar nga nëntë male fizik dhe që
përshkohet nga një lumë që quhet Drin.”
Emërtimi “Dibër”, vjen nga Orahu i lashtë
që ekzistonte në kohët e lashta diku në
thembrën harkore që formon ai që sot quhet
mali i Jabllanicës, në atë që sot quhet Dibra
e Epërme, duke konfiguruar format DeurahOrahonik-Rahonik-Dibër. Gjurmë të Orahut
të lashtë, ku adhurohej perëndesha e lashtë
e hënës, e njohur për adhurim në periudhën
Pellazgo-Yireh(Ilirët) mund të shquhen me
vështirësi ende sot.
Nëntë malet fizike të Dibrës, mbi të cilët
dhe sipas shembëlltyrës së tyre u ndërtua
më vonë edhe një lloj organizimi politik e
adminsitrativ i njohur si “9 Malet e Dibres”.
Malet fizik janë:
1.
Korabi (mali më i lartë në Shqipëri)
2.
Kunora e Lurës
3.
Xharxhishti
4.
Pllaiu
5.
Prati
6.	Jabllanica
7.
Kërçini (Kërçishta)
8.	Hinoska (Ilnoska, Ilnicë)
9.
Skardiusi, apo siç quhet sot Skërtec
Të gjithë këto male fizik, janë qartësisht
të konturuar, të dallueshëm dhe të ndarë
nga njëri-tjetri me një vijë ujore, lume, përrua etj.
Kështu;
1. Korabi ndahet me Xharxhishtin nga ana
perëndimore nga Drini dhe me Skardiusin
nga ana jugore nga Veleshica.
2. Kurora e Lurës ndahet me Xharxhishtin
nga lindja nga lumi Malla dhe përroi Seta.
3. Mali Xharxhisht ndahet me Kurorën e
Lurës nga perëndimi nga lumi Malla, me Pl-

laiun nga ana jugore nga Seta dhe në lindje
me Korabin nga Drini, duke marrë konturet
e një trekëndëshi barabrinjës të mirëkonfiguruar. Në thembrën e malit Xharxhisht,
në luginën që formohet mes Xharxhishtit
dhe Kurorës së Lurës ndodhet venbanimi i
hershëm Xharra, nga i cili ka marrë emrin

vetë mali.
4. Pllaiu, i cili ka edhe majën më të lartë
Runjën, ndahet me Xharxhishtin nga ana
veriore nga Seta, ndërsa me Pratin nga ana
lindore nga Përroi i Murrës.
5. Prati ndahet me Pllaiun nga ana veriore
nga Përroi i Murrës dhe me skajin e Jabllan-

Dibra e sotme ndahet në Dibër e Epërme
dhe Dibër e Poshtme. Dibra e Epërme,
gabimisht shpeshherë emërtohet si Dibra e
Madhe.
Dibra ka sot dy qendra adminsitrative
Shehrin dhe Peshkopinë. E rëndësisë së
veçantë edhe rrafshi i Dibrës së Poshtëme,
me kodrën Gjarrica, e cila përbën edhe Kërthizën e Dibrës së Poshtëme, një kodër e ulët
dhe tejet pjellore, sidomos për fruti-kulturë,
si arrore, lejthi, vresht, mollë etj. e rrethuar
me toka pjellore. Aty pranë gjindet edhe
Kastrioti, vendi i origjinës së heroit kombetar
Gjergj Kastrioti, Skënderbeu.

Histori suksesi: Banjat termominerale Capa në Dibër të Madhe

Investime në rritjen e cilësisë së shërbimeve

A

i që viziton sot Banjat termominerale
Capa në Dibër të Madhe mrekullohet nga pamja e tyre e jashtme dhe
e brendshme, nga rregulli dhe disiplina e
përkryer e tërë personelit administrativ,
mjekësor dhe hotelierik.
Mexhit Capa, pronar i Banjave termominerale të Dibrës së Madhe na informoi se sivjet
janë investuar 1 milion e 500 mijë euro në
fazën e dytë të rikonstruimit dhe modernizimit të këtyre banjave.
Siç thëksoi pronari Mexhit Capa, Në
Banjën e Banishtit tashmë kanë përfunduar
punimet në 72 dhomat ku është kryer instalimi i ri elektrik, i ujësjellësit. kanalizimeve, është bërë suvatimi, janë vendosur
dyshemetë e reja, pajisjet, inventar i ri,
krevatë të ri të shoqëruar edhe me televizorë
plazma në çdo dhomë. Gjithashtu është kryer
edhe rikonstruimi korridoreve në çdo kat
dhe është bërë pjisja e tyre me inventarin e
duhur, duke krijuar ambiente çlodhëse për
pacientët.
Kjo është faza e dytë e këtij rikonstruksioni
me çka tashmë janë përfunduar punimet në
142 dhomat në Banjën e Banishtit dhe 72
dhomat në Banjën e Kosovrastit. Këtu duhet
përmendur edhe rikonstruksioni dhe pajisja
me rekuizita nga më bashkëkohoret edhe e
ambienteve mjekësore dhe fizioterapeutike
në të dyja banjat ku shërben personeli kualifikuar mjekësor. Pjesë e këtij rikonstruimi

ishte edhe objekti hotelierik “Uraniku” në
qytet, me ç’rast u rikonstruktuan e pajisën me
inventar dy katet e hotelit, ku ka 12 dhoma
dhe dy apartamente për fjetje, gjë që një kohë
të gjatë i mungonte qytetit.
Projekt më vete është edhe ai nxemjes së
ambienteve të këtyre banjave gjatë vjeshtës
dhe dimrit. Për këtë janë shpenzuar 300
mijë euro. Në Banjën e Banishtit po zbarohet sistemi nxemjes nëpërmjet paneleve
solare. Në Banjën e Kosovrastit vitin e kaluar

Në Banjën e
Banishtit tashmë
kanë përfunduar
punimet në 72
dhomat ku është
kryer instalimi i ri
elektrik, i ujësjellësit.
kanalizimeve, është
bërë suvatimi,
janë vendosur
dyshemetë e reja,
pajisjet, inventar i
ri, krevatë të ri të
shoqëruar edhe me
televizorë plazma në
çdo dhomë.

u vu në funksion sistem të ri të ngrohjes së
ambienteve pa përdorim të naftës dhe rymës
elektrike. Ky projekt është i pari i këtij lloji
në rajon. Mbi bazën e këtij sistemi energjia
termominerale e ujit të këtyre banjave, në
kombinim me energjinë solare eliminon
tërësisht përdorimin e lëndëve që ndotin
ambientin e që kushtojnë shumë. Në një
pishinë janë vendosur afër 6 kilometra tubo
në formë të spirales nëpër të cilat kalon uji
i zakonshëm për tu ngrohur me anë të ujit

termomineral të banjave. Rezultatet e arritura
janë tejet efektive, sepse u realizua që uji
i zakonshëm të arrijë temperaturën gjer më
43.5 gradë celsius. Ky sistem i ri funksionon
me ndihmën e 30 koletorëve solarë prodhim
i Euroterm – it me koeficient të lartë energjie.
në funksion të ngrohjes pa rrezikuar ndotjen
e ambientit. Zoti i ka dhuruar Dibrës ë
Madhe ujëra termominerale me veti të
shkëlqyera shëruese, por ja tani edhe për
ngrohje ekologjikisht të pastër. pastër.
Kjo ka bërë që përkundër krizës ekonomike globale ketij viti në banjat tona të kemi
80 mijë buajtje, që don të thotë 10 përqind
më shumë se në vitin e kaluar”, tha në fund
Mexhit Capa, pronar i Banjave termominerale në Dibër të Madhe.
Rexhep TORTE
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kritikë letrare
Kodi i trashëgimisë
kulturore në prozën
e Xhafer Martinit
Nëpër dy vëllime në prozë të Martinit,
romani “Kur vdiste kanuni “ dhe “Novela”
Nga Fejzulla Gjabri

X

hafer Marini ka lëvruar në disa
zhanre të letërsisë, ku proza mbetet
kryekijimtaria e tij. Në një kohë të
shkurtër mes tyre, solli për lexuesin dy
vëllime letrare: romanin “Kur vdiste Kanuni”
dhe “Novela”. Dy Përmbledhje voluminoze,
si romani ashtu edhe novelat, frymëzohen
nga tradita dhe doket shqiptare, evokojnë
të kaluarën me karakteristikat e veta, gjë
që tregon se vetë autori është njohës i mirë
traditës.
Letërsia shqiptare në këto vitet e fundit
të ashtuquajtur postmoderniste, apo me
prirje të tilla, po njeh drejtime letrare të
cekura më parë. Sigurisht kjo letërsi erdhi si
pasojë e thyerjes së kornizave të hekurta që
kufizonin mendimin dhe krijimtarinë e lirë.
Në këto vite krijimtaria letrare, por edhe
studimet albanologjike u ridimensionuan,
veçanërisht në sasi, por edhe në cilësi ashtu
edhe në cilësi. me tema të reja. Në këtë
krijimtari letrare kanë spikatur emra që me
veprën e tyre kanë sjellë risi në fushën e artit
të shkruar, ndër të cilët është edhe Xhafer
Martini.
Vendlindja, luan një rol të rëndësishëm
në formimin psikologjik të një shkrimtari
varësisht nga koha që ka kaluar në gjirin e
saj, nga këndi që e ka vëzhguar pasurinë
shpirtërore të njerëzve dhe nga rrethanat
shoqërore, shoqërore, historike e politike të
kohës. Nga dhjetëra libra të shkrojtura nga
Martini, nuk është vështirë të dallohen vise
të Dibrës, me rreze të madhe veprimi.
Lidhja e ngushtë me vendlindjen, me
vise rreth e qark të pasqyruara artistikisht
në prozën letrare, na jep të drejtën të
gjykojmë se autori i disa librave është
vëzhgues i imtësishëm i traditave, studiues
i jetës, zakoneve dhe mentalitetit të
grupeve shoqerore të kohëve të ndryshme.
Krijimtaria e shkrimtarit mbështetet në këto
tradita, që shpesh mban qëndrim në mënyrë
shumë mjeshtërore në formën e ndërtimit
të frazeologjisë, fabulës dhe elementeve të
kompozicioni.
Nëpër prozën e tij duket se kanuni është
vetë jeta e popullit për shekuj e shekuj me
radhë. Në të është mishëruar filozofia e
historia e popullit, botëkuptimi, morali, feja,
ritet, zakonet, traditat, mënyra e jetesës,
format e të menduarit dhe të shprehurit,
qëndrimi ndaj jetës dhe vdekjes, raportet
njerëzore, qëndrimi ndaj pronës etj. Këto
aspekte të kanunit, me të mirat dhe të metat
e tij, autori i ka mëshiruar në personazhe, në
linja, në krejt lëëndën letrare. Kjo ide jepet
që në parathënien e romanit “Kur vdiste
kanuni”, duke iu drejtuar Stivensonit: “…
edhe një qeverisje me njerëz shumë të aftë
dhe të përkushtuar, është e pamundur të
sigurojë drejtësinë e kanunit, mbasi “Ligjet
nuk janë asnjëherë aq efektivë sa zakonet.
Koha e pakryer e romanit “Kur
vdiste kanuni”
Në krijimtarinë e Martinit, si në roman dhe
në Novela, gjejmë po ato koncepte e norma

morale që karakterizojnë jetën e vërtetë të
njerëzve të truallit shqiptar. Prandaj, për të
vendlindja ka një kuptim të veçantë dhe
s’mund të mendohet njëri pa tjetrin. Të
letrarizuara janë emra fshatrsh, toponime,
emra personash, grupe shoqërore, individë
të veçantë, bejlerë, agallarë, ‘pleq vendi’,
hyzmaqar, të rinj e të reja. Aty parakalon
gjithë resursi natyror e pasuria shpirtërore,
të rreshtuara e me zigzake, por gjithmonë
sipas normave shoqërore të kohës. Në krye
të kësaj norme është kanuni, si kryenormë
i kohës.
Në trajtimet e ndryshme të kanunit, të
normave tradicionale, kanë lënë të kuptohet
skllavëria, nënshtrimi, shtypja e burrit
ndaj gruas etj. Gjithsesi, aty ku ka normë,
ka edhe dhunë. Pra, detyrimet, ritet dhe
zakonet kanë një lloj dhune. E megjithatë,
janë dëshmi e gjallë e rezistencës regjionale
e kombëtare, një pasqyrë ku lashtësia e një
kombi ka lënë gjurmët, e vijnë deri në kohët
tona për të mbetur kohë e pakryer.
Shkrimtari
Xhafer
Martini
duhet
përgëzuar, mbasi ai nuk ka mbetur rob dhe
peng i si kaluarës kur bejlerët dhe agallarët,
bajraktarët dhe përgjithësisht shtresat e larta
të shoqërisë, paraqiteshin me tërë veset, si
antikombëtare dhe antipopullore. Sa më
shumë të shkojmë në thellësi të shekujve, aq
më përparimtare, liridashëse, atdhedashëse
del paria e vendi tonë. Romani, ngjarjet e
të cilit zhvillohen mbi një shekull më parë,
e dëshmojnë plotësisht këtë. Të kujtojmë
parinë e kësaj kohe në Dibër: Iljaz Pashë
Dibra, Hoxhë Muglica, Isuf Murrja, Llan
Kaloshi, Selman Alia, Elez Isufi etj. Cili prej
tyre nuk qe atdhetar, bujar, trim dhe i besës,
megjithëse në roman nuk përmendet asnjë
prej tyre, sepse autori nuk është marrë me
të veçantën. Të gjithë këta personalitete
historike dhe mjaft të tjerë si këta, janë
mishëruar tek figura e Kucbashit të Madh,
që përfaqëson parinë dhe është personazhi
më i realizuar.
Nga ana tjetër, paria, po edhe familjet
e mëdha kanë “budallëllëqe”, por thuhet
se “kanë mutafin e madh dhe i mbulojnë
këto budallallëqe”. Në romanin “Kur vdes
kanuni”, paria nuk glorifikohet, nuk ngrihet
në lartësi të papara, nuk i thuren lëvdata dhe
nuk i jepen dekorata.
Normat kanunore zgjerohen me bëma
tronditëse. Me ato mjete që ka në dorë
shkrimtari, parinë jo vetëm e kritikon duke e
nxjerrë sherrtore dhe egosite, por, për hir të
traditës, prodhon tragjedi të pashembullta,
edhe familjare. Merko Kucbashi i vret
Ali Kucbashit, vëllait, tre djemtë në një
sekondë! Ata luftojnë midis tyre vite me
radhë, duke tërhequr secili në anën e vet
edhe popullin, duke përçarë edhe vegjëlinë.
Për hir të “vënies nderit në vend”, Ariu, i ati
i Kucbashit, var vajzën në derë të madhe!
Ose Kucbashi i Madh, që, për nder, duke
ecur në traditën e të parëve, mohon motrën
e vet, Shaninë, për dyzet vjet!
Kanuni në kohë të pakryer! Kur vdiste
e jo kur vdiq. Koha e pakryer vjen deri në
ditët e sotme. A pak grindje, hasmërira
dhe karshillëk ka ndërmjet atyre atyre që

mbahen “të mëdhenj”. Tamam si paria
e dikurshme e më keq, me tejkalime
kanunore!
Koha e pakryer është edhe te vegjëlia,
megjithëse autori më pak i “shfaq” tek kjo
shtresë. Dalin vese, sherre e inate, por që
shuhen më shpejt se te paria. Nga ana tjetër,
dalin në roman njerëz të varfër, por që dinë
të dalin nga situate të vështira. Në situatë të
vështrira vihet Vesves Huta, njëri prej pleqve,
kur shkon mik në “Fshatin Mosqofsh”. Në
saj të mençurisë dhe urtësisë ai triumfon
mbi të gjithë mendjet keqdashëse që duan
ta diskreditojnë dhe ta vënë në lojë.
Në realitetin dibran, njerëz si Tafë Kola,
Selim Sula etj., ishin të varfër, por shprehjet
e veprimet e tyre kanë ngelë në gojën e
brezave.
“Kur vdiste kanuni” është një vepër
letrare. Mjafton t’i thuash ‘vepër letrare’
dhe aty është figura, ashtu si e përfytyron
shkrimtari, pra, krijimtari.
Të pasurosh kulturën vetjake, të bësh
një botim, nuk do të thotë të shtosh thjesht
sasinë e informacionit. Kultura nuk është
vetëm depozitë dijesh, por një aftësi në
rezonancë me impulse e brendshme më
thella të jetës, për tu lidhur me burimet e
saj, për tu bërë zëdhënës të atyre aspiratave
që e shpien jetën përpara. Kjo gjendet te
krijimtaria e Martinit.
Novelat
Kur lexon Novelat e Xhaferit të mbërthen
ideja e ndodhjes krejt rastësisht përballë një
pasqyre të thyer, nga ku mund të vështrojë
krejt papritur aspekte të veçanta të qenies
njerëzore. Narracioni rrjedh krejt natyrshëm
pa mbingakesa të tepruara frazeologjike.
Subjektet e novelave nuk janë thjesht një
tundim i momentit. Ato kanë lidhje me
traditën. Kështu, novela “Korbin Kosta”,
me të cilën nisin shtatë novelat e vëllimit
“Novela”, Korbini është ‘djalë në shpirt’
i Kosta Bregsanës. Epo edhe të rinjtë janë
të detyruar të dinë nga tradita. Ai mëson se
“nuk mund ta pranonte katundi, pa i dhënë
testamentin e pronës së Kostës”.
Novela merr përmasat e njeriut të punës,
duke na sjellë në këto vitet e fundit, kur
ekziston liria krahas disa rregullave që
duhet të dihen. Pra, që ende ‘kur vdiste
kanuni’. Ka kode për tokën për martesën,
për dasmën, për … çdo veprimtari njerëzore.
Në përshkrimet e ndryshme përçohet jeta
e ndrydhur e familjes shqiptare brenda
ligjësive të ngurta kanunore.
Kur vjen fjala për shkollën, Xhafer Martinit
sikur i dhemb shpirti. Ato pamje të shkollës
e trondisin: ‘… dy klasa të mëdha, me një
sobë teneqeje të ndryshur, që më shumë
bënin tym sesa zjarr’ . Mësueset pinin çaj
në do gota alumini tërë plasa dhe gunga nga
përdorimi i tepërt, që të vinte turp t’i hidhje
edhe në koshin e plehrave’ … . Përshkrimet
e shtëpivë, të odave, edhe pse linin për të
dëshiruar, autori bën një pasqyrim bukur
të së shëmtuarës. Diku nëna i thotë Belës,
vajzës së vet: “Mos e hap gojën, se je mall
i huaj!”

Kanuni (edhe kanuni i ri i luftës së klasave)
kish hy në shkollë. Kërkohej shkollim, por
pengesat ishin ne çdo hap. Jeta e vështirë,
përshkruhet me mjeshtëri, sa lexuesit i
mbushen sytë me lot. Ja një skenë: Vajzat
binjake të Tafil Baladushkut nuk i lejuan të
vazhdonin shkollën, pasi babai i tyre ishte
pushkatuar.
Megjithatë, pa u regjistruar, ato me
dëshirë, vullnetare, vazhdojnë shkollën. Dhe
vjen tronditja: “Bush Zuna në atë kohë ishte
mësues historie. Për ta aktualizuar mësimin
tha se kriminelët me damkë …. si Tafil
Baladushku kishin marrë plumin kokës… e
kishte ditur mirë se dy vajzat e tij, edhe pse
të paregjistruara ishin aty në klasë. Vajzat
filluan të qanin. ‘Qani, qani sa të doni, se
nuk na vjen keq për lotët tuaj! Sot qani ju, ne
qeshim! – thotë mësuesi, që vetëm mësues
nuk mund të jetë… Mbas dy javësh e bënë
drejtor!” Ky ishte “kanuni i ri” i gjysëmës
së dytë të shekullit 20-të. Në subjektet që
përfshijnë tematikën e “Novelave”, rrallë
shohim fshatarin fisnik e të lumtur, por, si
artist që di të paraqes bukur të shëmtuarën,
Martini paraqet më së shumti njeriun e
vobektë në shpirt, të zhveshur nga çdo lloj
principi human e fshataresk; aty shohim
rekrutin e ndërtimit të një rendi utopik, i cili
me kahjet e tij arriti të krijojë një simbiozë
të çuditshme ekzistencialiste.
Një novelë interesante, është “Balada e
drenushës”. Autori ka gjetur një cak kohor në
të përenduar e në të lindur, për të dhënë një
panoramë të ligësisë e pashpirtësisë në një
cak kohor dhe humanizmit e dashurisë në
cakun tjetër. Në të zbërthehet mjeshtërisht e
vërteta lakuriqe e një jete ‘në bashkësi”, por
që zotëron mentaliteti obskurantist. Turistë
humane edhe për kafshët në njërën anë,
frikë dhe ‘trimëri’ me drenushën te drejtuesit
e kohës. Këta të fundit, arrijnë sa thirrën
qentë të copëtonin drenushën e mjekuar e
të ngritur në këmbë me vështirësi.
Personazhet e këtyre novelave janë
elementë përbërës të një shoqërie, e cila
herë pas here shfaq shenja të dukshme të një
deformimi moral. Dhe si e tillë ajo ka prirjen
të shtyhet drejt një degradimi gradual e të
pandalshëm. Gjithçka ndërtohet brenda një
retrospektive bardhë e zi, ku hera - herës merr
ngjyrimet e aktualitetit të sotëm, nëpërmjet
analogjisë kohore dhe universalitetit të
mendimit. Nëpër novela shfaqet e vërteta
lakuriqe, në kohë të ndryshme, ku njeriu
paraqitet si qenie rebele, pre e dëshirave
dhe instikteve, i pakufizuar nga barrierat e
kohës, një krijesë e dobët, rob i mëkateve,
i dënuar të shprishë çastet më sublime të
jetës të të tjerëve e në ketë mënyrë prish
edhe jetën e vet. Sigurisht jo të gjithë. Po qe
vetëm kështu, bota do shembej.
Në parathënien e tij të shkurtër, duke
cituar Stivenson, Martini shkruan: “…
edhe një qeverisje me njerëz shumë të aftë
dhe të përkushtuar, është e pamundur të
sigurojë drejtësinë e kanunit, mbasi “Ligjet
nuk janë asnjëherë aq efektivë sa zakonet”
(Stivenson)
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“Kur grinden skeletet” (Fabula +), botim i Shtëpisë Botuese “M&B”

botime

Nga: Bardhyl Xhama,
Mësues i merituar, shkrimtar
Kozma Gjini, Shkrimtar

T

ë marrësh një dorëshkrim poetik nga
miku i largët Naim Berisha që jeton në
emigracion, me dëshirën për ta redaktuar apo recensionuar, është një ndjesi disi
e veçante që të ngjall besim dhe respekt për
vlerat artistike dhe edukative që mbart vetë
fjala e tij poetike
Kështu na ndodhi dhe ne me librin”Kur
grinden skeletet” (Fabula +) të këtij autori,
botuar me cilësi nga M&B- Botime dhe Studio
Grafike, drejtuar nga Bujar Karoshi.
Naimi, tashmë, është bërë i njohur dhe i
afirmuar me veprat letrare të botuara deri
më sot, duke lëvruar shumë gjini, si romane,
vëllime me tregime, poema, vëllime me poezi për të rritur e fëmijë, vëllime me fabula
etj. Përmendim, midis tyre, “Lejlekët” (poezi
për fëmijë), “Ngado sytë e vajzës” (poezi për
të rritur), “Hiq dorë” (poezi dhe poema për
të rritur), tre romane: “Vetëvrasja e shpirtit”,
“Bjeshkët e dashurisë” dhe “Gurëkështjella”
(ky i fundit roman ne vargje). Mjaft i suksesshëm është libri “Nata e një lypsari” me
100 tregime të shkurtra etj. Libri me poezi
“Vjershë e ndaluar”, i përuruar vitin e kaluar,
ishte libri i pesëmbëdhjetë i këtij autori, që
ka të përfunduara ose në proces krijues edhe
disa vepra të tjera letrare.
Librat e Naimit kanë tërhequr jo vetëm vëmendjen e lexuesve, por janë vlerësuar edhe
nga kritika letrare e shkrimtarë të mirënjohur,
si Dritëro Agolli, Teodor Laço, Odhise Grillo,
Bedri Dedja e shumë të tjerë.
Tashmë që po hartojmë këtë shkrim, na
duhet të jemi të kujdesshëm, sa më lakonikë,
sepse autori me modestinë e tij na ka vënë
“postbllok” me fabulën e parë që hap edhe
siparin e librit, ku thotë: “Libri ish i vogël
shumë,/ parathënia sa një lumë/ u mërzit e
tha shkrimtari/ më i madh bishti se sqepari”.
Pra, jemi të detyruar që jo thjesht të mos
zgjatemi, por ta mendojmë mirë edhe fjalën,
sepse ai do të na fshikullojë edhe diku më tej
me poezitë e tij të larmishme.
Lakonizmi, si tipar dallues i këtij autori,
është pasqyruar dukshëm në gjithë poezitë,
veçanërisht në finalen përmbyllëse proverbial të tyre.
Ja si shprehet Naimi me gjashtë vargje e
7 fjalë në vjershën “Shkrimi dhe mendja”:
“Shkruaj /Shkurt,/Mëndja më thërret./
Shkrimi/I shumtë,/Fukarallëk” . Dhe kësaj
autori i ka qëndruar me besnikëri. Pothuajse
të gjitha krijimet shquhen për shkurtësi dhe
mendim të ngjeshur, me pak fjalë e shumë
kuptim. Ndër to po përmendim fabulat
“Njeriu dhe pështyma”, “Kasta e kuqe dhe
furtuna”, “Nata dhe zogjtë”, “Njeriu dhe
ariu”, “Gjinkalla dhe mëhalla”, “Unë, dreqi
dhe Zoti”, “Shpirti, Ferri dhe poeti” etj. Në
të shumtën e rasteve mesazhi jepet në fund,
shpesh edhe me një varg të vetëm.
Ajo që të bije së pari në sy duke lexuar
krijimtarinë poetike të Naim Berishës, në
këtë vëllim, është se këtu përballesh me dy
lloj krijimesh artistike. Së pari, me fabulat që
autori i ka për zemër dhe me lirikat e shkutra
e poetike. Këto fibula edukative, së bashku
me lirikat, përbëjnë një prezantimin e dinjitos të autorit me lexuesin, duke na sjellë një
panoramë problematikash të larmishme të
shprehura në vargëzime artistike.
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Një libër artistik me vlera
të spikatura edukative

NAIM BERISHA

Botime

   

Naim Berisha. Foto: Bardhyl Xhama

Fabulat e këtij vëllimi ngacmojnë
shqetësime jetësore me një mori personazhesh, ku fshikullohen veset dhe të metat
që bëhen pengesë e progresit të shoqërisë
njerëzore. Shpesh ato kanë dozën e humorit që rrjedh natyrshëm, por dhe thumbi
bën efekt, të djeg e të dhëmb, natyrisht, për
atë që ka mizën në kësulë. Njerëzit me dy
fytyra janë në shënjestër të vargut. Kështu,
në fabulën “Burri dhelpër”, ai operon me
fjalën popullore dhe në mbyllje citon: “Burri
dhelpër të tund bishtin/ Të zgjat dorën/ të
fut… gishtin”.
Në këtë mënyrë vepron ai edhe me
shpërdoruesit e gjelbërimit të natyrës sonë
të mrekullueshme, ku me ngjyra metaforike
satirizon ata që duan t’u vënë sopatën
pyjeve. Pas së padukshmes, këtu gjejmë edhe
nënkuptimin domethënës se: ashtu si Anteu
që e merrte fuqinë nga toka, bima i ka rrënjët
thellë në tokë dhe s’mund ta zhdukësh aq
lehtë: “Gjegjet pylli e tund kokën/ Sa të kem
miqësi me tokën/ (kujto Anteun)/ Nuk ma
bëni dot gropën”.
Fabulave gëlojnë personazhet e tij të
preferuar për të shigjetuar mungesën e modestisë, të harmoinisë, korrupsionin, duke
luftuar çdo mendim a ide regresive.
E përgjithshmja e fabulave është se autori
grish të përballet me guxim me prapësitë që
frenojnë emancipimin shoqëror.
Edhe lirikat e shumta në vëllim dallohen
për një stil të thjeshtë dhe original, ku del
dukshëm mesazhi që përcjell strofa e krejt poezia. Dashurisë ai i kushton disa poezi të cilat
janë tërheqëse e lexohen me një frymë.
Poezitë janë ndërtuar sipas një fabule të
preferuar dhe vlera qendron në faktin se ai
mban pozicion kritik, i cili shpërfaqet kryesisht në vargjet e fundit. Duhet theksuar se
ajo që vihet re në krijimet e Naim Berishës
është kursimi i mendimit, i fjalisë, i fjalës.
Shkurt, lakonizmi, ku me pak vargje, përvijohet qartë esenca e dëshiruar.
Dashurisë autori i kushton disa lirika, ku
vlerësohen virtytet e femrës shqiptare. Autori kujdeset që stilistika e tij të përmbushë
detyrën e zbukurimit, të cilën e gjejmë tek
epitetet, metaforat apo krahasimet e shumta,
por dhe te shprehjet figurative nga më të

zgjedhurat. Diku ai vashën e vesh artistikisht me epitete nga më të larmishmet, duke i
adresuar asaj bukuri dhe respekt në cilësimin
si: fytyrëhënë, siborë, sihënë, flokarta, belholla, pëllumbeshë, trëndelinë, buzënazike,
faqemollë, buzëshegë, faqekuqe, , lulekuqe,
rremshemshiri, fatlume, vetullngjalë,
meskëputur etj …,ose edhe kur e krahason
dashurinë me diamantin etj.
Pa pretenduar të bëjmë një analize të
plotë letrare, dëshirojmë të vëmë në dukje
se poezia e Naimit është e kuptueshme, e
thjeshtë dhe tërheqëse, çka na shtyn ta lexojmë me një frymë, të nxitur nga kureshtja :
pa dale ç’na thotë më tej, po më tej…? Dhe,
pa e kuptuar, kur arrijmë deri në fund, kemi
përjetuar një kënaqësi estetike të brendshme.
Kjo edhe për faktin e një vargu të veshur me
gojëtari, mesazh dhe figuracion artistik. Nga
një poezi te tjetra rrjedh natyrshëm mendimi
dhe të hyn vetiu në tru mesazhi.
Një tufëz prej poezive zbulojnë karakterin
burrëror të vet autorit (bëjnë autoportretin e
tij), i cili duket se është një “malësor i besës”,
i guximshëm, që rron me djersën e tij, që
s’i ka borxh kujt dhe këto virtyte depërtojnë
natyrshëm në trurin tonë për të na dhënë
një mësim të vyer. Nga fisi “Berisha” siç
thotë ai, edhe nëse dikush mbytet në lumë,
kërkojeni te burimi i tij. Ai është një trim, që
e thote fjalën burrash, para syve, dhe jo pas
shpine. Dhe për këtë ai me të drejtë ndjehet
krenar. Ja, për shembul, si shkruan autori për
vetveten:….”Më varrose për së gjalli”, “jam i
ardhë gjallë a vdekë”, “mbahem 100 derhem
burrë”, se është nga ata burra që s’ kanë hile,
(tjetër gjë se ç’ të thonë pas shpine), se…
“gojë , veshë e sy perri/ kurrë s’do të m’i lidhë
njeri”. Vetëm vendosja e foljes “lidh” në vend
të “mbyll” (më sipër), tregon për karakterin e
fjalës së guximshme të autorit.
Duke lexuar lirikat e Naimit ndjen një farë
kënaqësie estetike, ngrohtësie njerëzore, që
e përjeton për shkak të vargun të veshur
me figurë a mendim folozofik e shpesh me
referencë gojëtarie popullore. Në disa syresh
duket se autori është nisur nga koloriti popullor dhe na shtjellon një mesazh të këndshëm
e domethënës.
Berisha ka sistemuar në këtë vëllim edhe

disa poezi humoristike, të cilat duket se janë
pjesë e shpirtit të tij krijues. Për autorin janë
të papranueshme thika pas shpine, fjalët pa
baza, thashethemet, përgojimi i njerëzve
. Për Naimin qendrimi moral i vjershës
merr rëndësi dhe kjo synon në shërimin e
sëmundjes, në edukimin e njeriut, pavarësisht nga mosha. Në strukturën poetike të tij
mishërohet të mësuarit nga përvoja e krijuar
prej njerëzimit, para të cilit duhet të përulemi
me respekt.
Shkurtësia, (lakonizmi ) është tipari dallues
i tërë vjershërimit të Berishës. Kështu, mesazhet e tyre përthithen natyrshëm edhe për
shkak të gjuhës së thjeshtë e të kuptueshme.
Autori synon në mbrujtjen e cilësive pozitive
fisnike njerëzore. Janë poezi të sinqerta, të
dashura, aktuale dhe plot kolorit emocional
e disa prej tyre edhe filozofike.
Nga ana e formës, poezia e tij është e
larmishme. Rendet herë në vargun e bardhë,
më tej te rima, pa rënë pre e rregullave strikte
klasike.
Poezitë janë të mbuluara me dashuri, luftë
e motive të frymëzuara që inspirojnë progres.
Autori në shtratin e vet origjinal krijues është
jetësor dhe merakoset që fjala e tij t’i shërbejë
realizimit të aspektit edukativ.
Autori nuk rreket të fluturojë në meditativin e tij abstrakt, por me këmbët në tokë,
eksploron realitetin, raportin me dukuritë e
natyrës dhe shoqërisë, punën, familjen. Ai e
shpreh hapur qendrimin e tij. Fjalamanët, e
thashethemenxhinjtë ai i satirizon dhe se për
fjalët e dala nga goja e tyre tyre ai ka rezervuar një xhep të posacëm pas të ndenjrave.
Tematika e larmishme, mesazhet edukuese që jepen në këtë vëllim poetik përmes
gjuhës së përpunuar, figuracionit të pasur
dhe të kapshëm dhe stilit të këndshëm, na
shtyjnë të themi me bindje se vëllim “Grindja
e skeleteve” (Fabula +), do të lexohet me
ëndje, do të pëlqehet nga çdokush, pavarësisht nivelit arsimor e kulturor, dhe do të zërë
vend me dinjitet në çdo bibliotekë familjare.
Se, në fund të fundit, grindja e “skeleteve”,
siç ndodh sot rëndom, është e kotë dhe dëmtuese, mbasi skelet do të mbetet njëri e skelet
tjetri në “botën e përtejme”, ndërsa sherri
ngelet pas dhe e vuajnë ata që jetojnë.
Po e mbyll këtë paraqitje të shkurtër të
këtij vëllimi me krijime poetike me fjalët e
të madhit Dritëro Agolli, shkruar 16 vjet më
parë: “Naimi premton shumë për të ardhmen”. Dhe vërtetë, që nga ajo kohë Naimi
ka ardhur para lexuesve gjithmonë në rritje,
gjithmonë e më i pjekur , gjithmonë e më
prodhues në sasi e cilësi.
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drejta zakonore në Çidhën, ashtu
si edhe në shumë krahina tjera të
Dibrës është “përkundur” në shtratin
e rendit etnojuridik i cili “…është shumë
më i hershëm se ai i kanuneve”1 dhe që ka
lulëzuar para pushtimit osman. Kjo vinte
për shkak se jeta shoqërore në viseve
tona “në periudhën e kalimit prej lashtësisë
antike në atë mesjetare ishte urbanizuar në
një shkallë mjaftë të vlerësueshme”2 . Ky
zhvillim e urbanizim mesjetar nënkupton
edhe zhvillimin e rendit etnojuridik i cili
në fund të fundit shprehej me rregulla e
parime që rregullonin jetën e malsorve.
Këto rregulla, të quajtura “kanun” dhe
që mësoheshin përmendësh nga shumë
persona e përcilleshin gojë më gojë, ishin
“edukata juridike dhe ndërgjegja juridike e
malsorve, zgjedhja e përbashkët e mënyrës
së jetes”.3 Cdo krahinë në Dibër por edhe
më gjërë, kish kontributin e vet në këtë mori
rregullash e parimesh, fillimisht morale e
më vone edhe norma juridike. Ky kontribut
nuk është i njëjtë për të gjitha këto Krahina,
diku është më i madh dhe diku më i vogël e
kjo për shkak të veprimatrisë shoqërore dhe
shkallës së civilizimit të këtyre krahinave.
Prof. Shaban Sinani e sheh kontributin dhe
vetë të drejtën zakonore si “një lloj epike
e ndryshme prej asaj heroike legjendare”
e cila është shfaqur “në fundin e Mesjetës,
me lulëzimin e familjeve patronimike dhe
në procesin e lindjes e të kodifikimit të
një monumenti tjetër të traditës gojore, së
drejtës popullore kanunore”4 . Edhe Milan
Shuflai konstaton se jeta e shoqërore e
fiseve të Shqipërisë veriore “rregullohej deri
vonë nga kanunet”5. Krahina e Cidhnës,
ndër nëntë Krahinat e Dibrës, zë një
vend të nderuar në rendin e kontribuesve
për pasurimin e formësimin e së drejtës
zakonore. Disa informacione, direkte apo
indirekte, vijnë nga thellësitë e shekujve,
dhe tregojnë se në Çidhën, më shumë se
kudo në Dibër, normat juridike të së drejtës
zakonore, janë krijuar, zbatuar dhe më së
fundmi, janë përcjellë brez pas brezi, duke
ardhë, deri në ditët e sotme herë të plota
e herë gjysmake. Ato, të mbështetura në tri
urdhërat e drejtësisë romake, kanë shërbyer
si mjet i rëndësishëm për rregullimin e
vetqeverisjes e pos kësaj edhe në bashkimin
e njrëzve kundër pushtuesve turq. Normat
kanunore, veç tjerash, shprehin ndryshimet
e ndodhura në këto mjedise malësore,
në kushte të veçanta historike dhe të
mbijetesës. Zhan Klod Faveirial vëren se”…
malësorët janë të përjashtuar nga taksa e së
dhjetës dhe taksa e tokës. Ata udhëhiqen
nga disa ligje zakonore që kryetarët e fiseve
i zbatojnë në çeshtje civile dhe kriminale,
pa asnjë ndërhyrje të gjyqsorve turq.”6 Roli
i Krahinës së Cidhnës në fushën e krijimit të
normave të reja zakonore, është njohur dhe
pranuar nga shumë studiues e personalitete
të kësaj fushe. Le të përmendim këtu
“debatin” e zhvilluar në mes të Skënderbeut
e lekë Dukagjinit në Çidhën. Ndoshta tek
Kroi i Madh, afër Shëmërtajthit, u mblodhën
burrat e asaj kohe për të ndjekur këtë “gjyq”.
Lekë Dukagjini mbronte parimin se për të
mirin duhej të merreshin dy gjaqe ndërsa
njerëzit e zakonshëm shkonin “një për
një”. Këtë normë e kundërshtoi Skënderbeu
dhe pas debateve ia arriti që ta ndryshojë
atë duke e formuluar: ”si i majri, si i keçi
janë nja për nja, se prej të majrit del i keçi
e prej të keçit del i majri”7. (Jo më kotë ky
debat u zhvillua në Cidhen, pikërisht këtu
ishte palca e mbretërisë, nga këtu kish nisur
udhën e pleqërimeve edhe Gjon Kastrioti.).
Norma e sipërtreguar ishte njëra nga gjashtë
të tilla që përpunoi Skënderbeu më vonë.
Ndryshimet dhe kushtet e reja që sillnin
situatat e detyruan atë që të përpunojë edhe
normat tjera si: “fëmija qysh se lén e ka
tenin (pjesën) një për një me të madhin”;
“gruaja ndahet për bracllajk ose për punë
të panershme, ndryshe të merr xhimsen e

Tradita zakonore në Çidhën
pasunisë”; “gjaku nuk ngel për faj”; “gjaku
shkon për gisht”8 e shumë norma tjera. Falë
punës së palodhur që ka bërë Frano Ilia ne
sot kemi të botuar Kanunin e Skënderbeut.
Duke e lexuar me kujdes atë mund të vëresh
lehtësisht se aty në 3500 normat kanunore
janë mbrujtur tre urdhërat e drejtësisë të së
drejtës romake. Kjo e vendos këtë punë të
Frano Ilias ndër punët serioze për rregullat
zakonore në Principatën e Arbërit në
përgjithësi dhe në krahinën tonë, Çidhën,
si pjesë e asaj Principate. Pas vdekjes
së Skënderbeut, përpjekjet e osmanëve
për të zëvëndësuar të drejtën zakonore
më sistemin e gjyqeve turke nuk dhanë
ndonjë rezultat. Ruajtja e traditës gojore
shihej nga malsorët si “…mbijetesë e rendit
fisnor, si formë vetmbrojtje prej ligjeve të
një perandorie teokratike dhe ushtarake
si Turqia”9. Prof. S.Pulaha vetqeverisjen
në krahinat malore e lidh me të drejtën
zakonore, ruajtja e sëcilës bëri të mundur
“…vetqeverisjen,duke mos lejuar vendosjen
e drejtpërdrejtë të pushtetit osman dhe
të sistemit të timarit”10. Në situata të tilla
përpjekjesh e luftrash mbijetuan dhe erdhën
deri në ditët tona norma e parime të shumëta
të cilat sot i gjejmë të shënuara në veprën e
Frano Ilias që përmendëm më sipër. Në këtë
kuadër po përpiqemi që të bëjmë ndonjë
sqarim lidhur me disa momente që lidhen
më traditën zakonore në krahinë për shkak
se jo rrallë herë vërehen keqinterpërtime të
disa përcaktimeve kanunore, e kjo vjen më
së shumëti për shkak të mospërdorimit dhe
të mosnjohjes së kanunit.
“Ban e hup”, “Ban e mba” apo “Ban e
merr”?
Thënet e mësipërme lidhen me “bénë”
si institucion i kanunit, e cila zë një vend
të rëndësishëm në gjithë “ngrehinën” e
së drejtës zakonore shqiptare,dhe që sot,
ruhet në memorien popullore në mënyrë
fragmentare. Për të krijuar ide më të
plotë lidhur me funksionimin e së drejtës
zakonore shqiptare, në shekuj, na vijnë në
ndihmë kontributet e At Shtjefën Gjeçovit,
Frano Ilisë si dhe ai i Xhafer Martinit .Duke
dashur ta shohim në një këndvështrim më të
gjërë “bénë-bétimin” mund të konstatojmë
se rëndomë, në të folurën e përditshme,
dëgjojmë forma të ndryshme “béje-bétim”.
Nuk besoj të ketë njeri që nuk ka dëgjuar
shumë përsona, të cilët pohimet apo
mohimet e tyre i “vulosin” me bé në mënyra
nga më të ndryshmet. Kështu dëgjojmë bé
të tilla si: “për zotin”; “për 7 Teqe”; “më
vrafshin 7 Teqet”; “qafsha t’gjithë”; “më
vraftë buka jote”; “për krye të …”; “për atë
varr të mirë”;, por edhe “për shpirt të …” etj.
etj. Këto lloj béshë e betimesh dhe shumë
të tjera si këto e që njihen prej çdokujt, kur
përdoren jo në vendin e momentin e duhur,
e varfërojnë bisedën dhe ulin nivelin
e kumtit. Në librin “E drejta Zakonore
Shqiptare” këto quhen “bé që që bëhen në
shtëpi, në mal apo në udhë.” Ato, tek shumë
persona, shoqërojnë ligjerimet gojore.
Objekti i vështrimit tonë nuk do të jenë
këto lloj béshë. Ne do të përpiqemi të japim
ndonjë opinion, për “bénë” për të cilën flitet
në të drejtën zakonore, e shkruhet nëpër
kanune. Në popull thuhet se “béja është
e rëndë ta përmendësh e jo më ta bësh”,
e megjithatë, ajo (béja), ka shërbyer për të
“shëndoshur” zemrat e shpirtërat e trazuar
të shumë malsorëve. E megjithatë për të
shkuar deri te beja, nuk ishte e lehtë, duhej
kaluar një “rrugë” me plot pengesa. Këto
pengesa i bënin njerzit, të afërmit e palëve
të konfliktuara të cilët, në çdo rast, bënin
të pamundurën për ta zgjidhë problemin pa
shkuar në bé. Shpeshherë ndërhyrja e këtyre
dashamirsve bënte që palët të mos shkonin
në bé, dhe problemi zgjidhej pa ndërhyrjen

e pleqve. Këto lloj marrveshjesh, por dhe
çdo lloj marrveshje tjetër, kanuni i pranon,
sepse “kanuni do ndreqjen”. Këto lloj
ndreqjesh, pa shkuar në bé, lavdëroheshin
nga opinioni,vlerësoheshin ndërmjetësuesit
si dhe të dy palët e konfliktuara. Në shumë
fshatra të Krahinës së Cidhnës puna e
ndërmjetsve ishte spontane, ndërsa në
fshatin Çidhën e Poshtëme, këtë punë e
kryente një komitet i përbërë nga 4-5 veta,
përfaqësues të 40 shtëpive që kish fshati. Ky
“institucion” ka funksionuar deri në ditët e
clirimit (1944) dhe përbëhej nga burrat më
të urtë që kish fshati. Ky komitet të urtësh,
bënte “filtrin” e problemeve. Askush nga
fshati, për çdo lloj konflikti, nuk mund t’i
drejtohej plakut, pa heqë dorë komiteti i të
urtëve. Pas gjithë asaj pune që bëhej për të
shmangë bénë dhe kur nuk ishte e mundur
një gjë e tillë, atëhere palët u drejtoheshin
pleqve dhe pleqtë kanë bénë. Cdo bé,
bëhej objekt diskutimi nëpër odat cidhnake
ku hamendësohej edhe zgjidhja që mund t’i
jepej atij konflikti. Në këto raste, kruciale
është përcaktimi drejt se cila palë betohet
dhe cila palë dëgjon bénë. Sipas parimit të
njohur të së drejtës zakonore “mohimi ka
benë”, shpesherë nga pleqtë e pengjeve ka
qënë e thjesht përcaktimi i palës betuese,
por duke parë edhe ndonjë rast të veçuar,
kemi evidentuar pakënaqësi nga ndonjëra
palë. Pikërisht për këtë problem dëshirojmë
të bëjmë ndonjë sqarim se kujt i takon të
bëjë be. Përcaktimi drejt i palës betuese
dhe i palës që dëgjon benë, bëhet më i
kuptueshëm nëse arrijmë të identifikojmë
palën mohuese si posedues dhe palën tjetër
si marrëse ose pretendues. Përcaktimi drejt
i këtij raporti (posedues-pretendues) ka të
bëjë me “llojin” e besë që do të bëhet. Në
Kanunin e Lekë Dukagjinit ky përcaktim
është më i thjeshtë pasi sipas tij “Marrësit
s’i bjen beja”11,e më tutje:”Beja nuk merr”;
“Ban e hup, thot kanuja” d.m.th. sipas këtij
kanuni asnjëherë pretenduesit nuk i jepet bé.
Pra siç dhe mund të konstatohet sipas KLD,
béja i jepet gjithnjë mohuesit (poseduesit të
mallit) dhe asnjëherë pretenduesit (atij që
kërkon të marrë diçka). Por në Krahinën e
Cidhnës, janë zbatuar më së shumëti normat
e Kanunit të Skënderbeut, prandaj, përveç
parimit të njohur “Beja e ka ban e hup, e jo,
ban e merr”, janë përdorë edhe betë “Ban
e mba” dhe në ndonjë rast mjaft të rrallë
beja “Ban e merr”. Dy bétë e fundit janë
të parashikuara në faqen 164 të Kanunit të
Skënderbeut, dhe cidhnakët duke qënë nën
“juridiksionin” e veprimit të këtij kanuni,
justifikohet përdorimi i beve “Ban e merr”
dhe “Ban e mba”. Në fakt, zgjerimi i rrethit
të personave që u jepet beja, në Kanunin e
Skënderbeut ndryshë nga ai i Lek Dukagjinit,
në fund të fundit tregon karakterin dinamik
e krijues që bartin normat zakonore të
gegve. Mjafton të krahasojmë përcaktimin
KLD se “Marrsit s’i bjen beja” me atë çka
thuhet në KS se “Beja i përket: 1. mohuesit;
2. të paditunit; 3. atij që t’i kërkohet gjë; 4.
atij që të ketë mallin në dorë; 5. atij që bën
be të plotë, kur atij që i takon beja ban bé
me sedie; 6. atij që don me qit berrejshëm
tjetrin”12. Siç mund të konstatohet nga
lexuesi, rrethi i personave që u jepet bé sipas
KS është zgjeruar, aty bëhet fjalë edhe për
ata njerëz të cilët përfoleshin a paditeshin
për kryerjen e ndonjë vepre penale apo
dhe për ata njerëz të cilët edhe pse quhen
“pretendues” u jepej e drejta e besë atëhere
kur poseduesi bënte be me sedie (dmth, kur
poseduesi nuk ishte i bindur apo nuk dinte
gjë për mallin që zotëronte a problemin).
Me këtë të fundit, në fakt KS “ligjëron”
edhe bénë “ban e merr”, ndonëse e quan
“përjashtim” dhe përdorej në raste mjaft
të rralla. Për tu kuptuar këto që u thanë
më lartë , mendojmë se është e nevojshme

të hedhim ndonjë mendim për të sqaruar
diçka më shumë se ç’janë bétë “ban e hup”;
“ban e mba” e béja “ban e merr” dhe, si
kanë funksionuar ato në Çidhën. Po sjell në
vëmendjen tuaj se, ndoshta këto situata të
improvizuara i keni dëgjuar në ndonjë rast:
a.
“x material që mban filani është i
imi”-thot një pretendues. Në këtë rast beja i
jepet poseduesit dhe ai bën bé “ban e hup”.
Poseduesi sqaron para pleqve se si x material i pretenduar ndodhet në dorën e tij. Pasi
pleqtë binden, i japin të bëjë be “Ban e hup”
p.sh.: për këtë e të perëndisë… ky material
nuk është i x që pretendon. Thuhet “Ban e
hup” pasi poseduesi, i zoti i mallit ia hup të
drejtën e mallit pretenduesit.
b.
“materialin që ka filani, është i imi;
megjithatë le të bëjë bé dhe ta mbajë”- thotë një pretendues. Në këtë rast pleqtë, pasi
marrin informacion nga të dy palët, pyesin
poseduesin nëse ai e bën benë të plotë apo
me sedije. Nëse mbajtësi aktual i mallit e
bën benë të plotë i jepet më bërë be “Ban e
mba”. Dhe mbajtësi i mallit betohet: …për
këtë e të perëndisë…ky material apo mall,
është i imi.
c.
Në shembullin e paraqitur më sipër,
shohim rastin kur mbajtësi i mallit (poseduesi) bën be me sedije d.m.th be jo të plotë.(Kur bëhet beja me sedije personi betohet
duke thënë se “nuk di gjë se si është puna…
problemi…s’di se si ky mall është në dorën
time… etj. etj”. Kjo lloj bé-je nuk quhet “me
sedije” dhe nuk është e plotë). Në këtë rast,
dhe vëtëm në këtë raste, e drejta ia jep bénë
atij që bën be të plotë. Pleqtë kanuntarë pyesin tashmë, jo poseduesin sepse ai bënte
be me sedije, por pretenduesin dhe nëse
ai bën be të plotë, i jepet be “Ban e merr”.
Beja “ban e merr” rrallë herë jepej, por dhe
kur jepej, nga pala pretenduese kërkoheshin
arsye të forta, për t’i dhënë atij të drejtën me
bërë bé. D.m.th. kur i jepet beja pretenduesit, ai do të bëjë be dhe do të marrë atë çka
ai pretendon. Këto raste, ashtu siç shkruhet
edhe në Kanun të Skënderbeut, ishin mjaftë
të rralla dhe quheshin përjashtim nga rregullat e përgjithshme të kanunit.
Duke parë shembujt e mësipërm mund
të vërejmë ndryshimin në thelb të betimit:
në benë “ban e hup”, poseduesi betohet
se malli nuk është i atij (tjetrit); ndërsa në
benë “ban e mba” poseduesi betohet se
malli është i imi. Në të folmen e përditshme
njerezit përmendin se “ban e merr” s’ka. Kjo
argumentohet me faktin se kudo ka njerezë
të cilët po t’ju jepet mundësia bëjnë bé për
çdo gjë dhe këto thirren “njerëz që rrinë me
bé në krah”. Këta lloj njerezish, po t’ju japësh
të drejtë, janë të gatshëm të bëjnë bé edhe
për shtëpinë tënde e te ta marrin ate. Ata
me bé marrin gjithë Dibrën.Këta persona,
që nuk tuten aspak para bésë, populli i njeh
mirë, por dhe në kanun, nuk u jepet “krah”
është parashikuar kufizimi per ta. Rastet kur
atyre u jepet beja numerohen me gishta.
Keto norma shtërnguese nuk i krijojnë
asaj kategorie njerezish të përfitojnë, ndaj
dhe beja “ban e merr” është zbatuar në
raste shumë të rralla. Përdorimi i tre beve
të sipërpërmendura, tregon edhe njëherë, se
krahina e Cidhnës ka qënë nën juridiksionin
e Kanunit të Skënderbeut, apo Kanunit të
Gegëve.
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Nga Selishta buron drita
Hidrocentrali Selishta
prodhon 200 kw projektdut
kurse në një fazë më të
vonshme 3000kw.Ka dy
turbina francis horizontale
me nga 1000kw secila.Nga
ky hidrocentral i përfunduar
tashmë merr energji
elektrike qyteti i Peshkopisë
si dhe nënstacioni elektrik
Dohoshisht.

Nga Shaqir Skarra

Q

ë herët u ka mbetur Katër Grykë.Në
fakt janë katër fshatra dhe që të katër
përballë njëri tjetrit: Qafë Murra,
Selishta, Kacnia dhe Lukani.Katër fshatra
ballë për ballë strukur bukur rrëzë maleve
të lartë ku mes për mes kalon përroi i Murrës
i cili derdhet pikërisht në fshatin Muhurr, në
Drinin e Zi.Këtu dhe vetëm këtu, natyra ka
punuar me hile. Ua ka falur të gjitha mrekullitë e saj këtyre banorëve vërtet të zgjuar e
bujarë.U ka falur pyjet që rrallë vend i ka, u
ka dhënë liqene mahnitëse dhe bjeshkë të
shumta, bagëti dhe drurë frutorë, nëntokën
aq të pasur me minerale kromi dhe ujë të
shumtë për pije, vaditje dhe së fundi dhe për
prodhim energjie.Këtu dhe vetëm këtu edhe
ferra e egër futet në prodhim për njerëzit me
mana ferre që nuk gjenden askund, edhe
thanat e njohura të Qafë Murrës janë të
preferuara për ato që prodhojnë raki.Dhe ky
popull kaq trim, patriot e bujar ka të drejtë të
krenohet me vendlindjen e tyre kaq të bukur
dhe mahnitëse për çdo vizitor që shkel për
herë të parë. Qafë Murra është porta hyrëse
dhe dalëse.Porta hyrëse për këdo nga zona
e Matit apo dhe më larg që futet në teritorin e
Dibrës dhe porta dalëse për dibranët që dalin
nga ky sinor dhe shkojnë në vise të tjera të
vendit tonë.Këtu sot për sot mungon vetëm
infrastruktura se nesër ndoshta do të kemi të
bëjmë me të vetmen zonë në Dibër që turzmi
malor do të marrë udhë. Pse jo! Mjafton të
vizitojmë liqenet e bukura të Kacnisë dhe ke
parë jo vetëm Lurën por Valbonën, Thethin
e gjithë mrekullitë shqiptare.Nesër nuk
është çudi që investitorët vendas por dhe
të huaj do të bashkojnë dhe majën e Runjës
me Lurën me një teleferik. Kjo nuk ka pse
të mbetet një ëndërr, një dëshirë.Sot Katër
Grykët kanë filluar të lëvizin, ta braktisin
vendlindjen për një jetesë ndryshe.Atëherë
kjo zonë do të bëhet më e populluar seç
ka qenë ma parë.E ardhmja është për këto
banorë fisnik dhe bujarë që kanë lindur dhe
rritur në Katër Grykët.
Nga Selishta buron drita
Sot reportazhi ynë nuk kishte qëllim të
tregonim për mrekullitë e kësaj zone, pasi
dhe një sy sa do i pavëmëndëshëm, mjafton të ketë kaluar për herë të parë dhe do
mahnitet duke vëzhguar me kujdes gjithë
këto mrekulli që u ka falur natyra, e cila ua
ka bërë hatër këtyre banorëve që jetojnë prej
vitesh rrëzë këtyre maleve.Sot qëllimi ynë
ishte të flisnim dhe për një mrekulli tjetër
të Katër Grykëve që u është shtuar këtyre
banorëve, një mrekulli që jo nga natyra por
nga vetë mendja dhe dora e njeriut, e birit të
kësaj zone Ramazan Biba. Ishte kjo një ide,
një ëndërr e kahershme e Ramazanit që ujin
e shumtë të kësaj zone të mos e shfytëzonin
vetëm për vaditje por dhe për prodhim energjie. E kush e besonte atëherë ? Askush
nuk e mendonte se shumë shpejt ky ujë që
vadiste tokat , në një të ardhme të shpejtë
do të jepte dhe energji elektrike. Ramazani
e kishte ëndërr të kahershme por ja që kjo
ëndërr u bë realitet, ndodhi vërtet mrekullia. Është pikërisht Selishta që hera e parë në
histori prodhon dhe energji elektrike nga uji
i shumtë që buron këtyre maleve e bjeshkëve
të bukura .Hidrocentrali “Selishta” sapo ka
përfunduar. Ka mbaruar tashmë tuneli, është
montuar makineria në sallë dhe është hedhur
dhe uji ku turbina e parë është vënë në punë.
Kjo është një vepër e madhe jo vetëm në këtë
zonë por në të gjithë Dibrën. Është vepra e
cyan magenta yellow black

parë hidroteknike që u ndërtua në Dibër
me buxhet privat. Dhe kjo u arrit në saj të
vullnetit dhe guximit të birit të Qafë Murrës
Ramazan Biba. Hidrocentrali Selishta është
ndërtuar në Lunarë aty ku kryqëzohen katër
rrugët e Katër Grykave.Njëra rrugë bashkon
Selishtën me Qafë Murrën, tjetra bashkon
Kacninë me Lukanin.
Lunarë 2012
Bashkë me vapën , gushti i këtij viti në Lunarë solli dhe dritën, një vepër kjo madhore,
një ëndërr kjo e kahershme por ja që mori
udhë këto ditë të nxehta gushti.E administratori i kompanisë “I.R.Z SHPK” Ramazan
Biba kishte të drejtë të gëzonte më shumë
se të gjithë.
–Është realizuar vërtet një vepër dinjitoze,
thotë Ramazani. Na hëngri shumë mundë,
shumë kohë, shumë shpenzime por ja që e
arritëm këtë ditë. Dhe Ramazani nis e tregon
qysh në fillim kur u projektua e mori udhë
ndërtimi i kësaj vepre energjitike. Ramazani
është tepër modest në bisedë, flet pak për
vete e më shumë flet për mjshtrit duar artë
që bënë të mundur të ndërtojnë një vepër
energjitike dhe në Selishtë, për ekipin

inxhiniero-teknik.
- Hidrocentrali Selishta është projektuar
nga inxhinieri i njohur dibranë Ramiz Plaku,
vazhdon bisedën Ramazani dhe është realizuar totalisht nga firma “I.R.Z” me buxhet
privat. I gjithë fondi i kësaj vepre ka vajtur
në total mbi treqind million lek të reja.Janë
gërmuar dhe çvendosur mbi 60000 metra
kub dhe e shkëmb. Kanal 1800 metra linear.
Tunel 700 metra linear. Betone mbi 5000
metra kub.Vepra arti; 3 ura, 2 vepra marrje.
Fuqia puntore në pikun e punës në këtë vepër
ka qenë 70-80 veta. Hidrocentrali Selishta
prodhon 200 kw projektdut kurse në një fazë
më të vonshme 3000kw.Ka dy turbina francis horizontale me nga 1000kw secila.Nga
ky hidrocentral i përfunduar tashmë merr
energji elektrike qyteti i Peshkopisë si dhe
nënstacioni elektrik Dohoshisht
Runja dhe Lura ballë për ballë
Kur je në Katër Grykë, shkon nga shkon
mendja e njeriut dhe dashje pa dashje je i
detyruar të vështrosh me vëmëndje të madhe
ato mrekulli natyre që nuk ndodhen në vende
të tjera, do të mrekullohesh me këto bukuri
por ja që ende kanë mbetur të virgjëra dhe



nuk janë eksploruar aq sa duhet.Një ndër
majat e larta të Katër Grykëve është pa
dyshim dhe Runja, e bukur, mahnitëse që
kur ngjitesh lart në majën e saj e ke dhe
Lurën ballë për ballë. Nuk janë larg njëra
tjetrës në vijë ajrore.Një distancë prej gjashtë
kilometrash i ndan të dyja bashkë por që të
dyja ballë për ballë duken fare mirë njëra
me tjetrën. Shpesh herë është diskutuar ideja
e një teleferiku nga maja e Runjës në Lurë
ku të promovohen fare mirë vlerat artistike të
dyjave bashkë.Dhe kjo ide mund të realizohet në një të ardhme por nëse zona e Katër
Grykëve si pushteti lokal, si biznesi vendas
si dhe vetë banorët e këtyre zonave janë të
interesuar për të thithur sa më shumë turist të
huaj për të parë këto mrekulli që i kanë. Krejt
ndryshe ndodh në fakt me Lurën. Dikur Lura
ishte në shkëlqimin e saj, dikur Lura ishte
në guidën turistike të vendit tonë… Themi
dikur se sot nuk mund të flasim për shkëlqim
të Lurës por vetëm për shkatërrim të saj.Dhe
ky shkatërrim nuk ka ardhur njëherësh por
ngadalë, gradualisht e në sy të të gjithëve.
-Më dhimset Lura, shprehet një miku im,
intelektual nga Lura Xhevit Deda.Ne pritëm
nga shteti se do ta mbronte këtë pasuri të
madhe nga që ishte miratuar si park kombëtar, por shteti heshti, bëri syrin qorr dhe
veshin e shurdhër dhe ja ku vajti shkëlqimi i
dikurshëm i Lurës.Ne si banor nuk mundëm
të ngriheshim e ta mbronim pasurinë tonë, ta
mbronin sikur e mbrojtur dhe po vazhdon ta
mbroj Kalaja e Dodës apo Selishta. Tashmë
nuk riparohet gabimi ynë që ndodhi e po
ndodh me Lurën, shprehet pesimist Xheviti.
Qysh në vitin 1966, Lura është shpallur
park kombëtar. Televizioni shqiptar në vitin
1995 shfaqi një reportazh kur ende Lura është
e gjallë, kur ende e kishte tamam statusin e
të qënit park kombëtar, ku pikërisht këto
filmime mund të jenë të fundit që na japin
shkëlqimin e Lurës se më vonë fillon rrënimi
dhe krimi ndaj saj. Ajo që ka ndodhur dhe
vazhdon të ndodh me Lurën, këtë perlë të
vendit tonë është padyshim masakra më e
pa shembullt që ka ndodhur dhe vazhdon
të ndodh ndonjëherë mbi pyjet, ekologjinë,
mjedisin, natyrën e vendit tonë. Lura është
një padi e hapur, një akuzë e rëndë, e drejtperdrejtë për pushtetmbajtësit e njëzet viteve
të fundit , që nuk e ndaluan dhe nuk po e
ndalojnë shkatërrimin e saj. Nuk ka nevojë
të hamendësojmë dhe kërkojmë të gjejmë
shkatërrimtarët e vërtetë të kësaj pasurie të
madhe kombëtare, të mijra e mijra hektarë
me pyje kudo nëpër Shqipëri.Jo, nuk janë
disa druvarë të rastit që me sharra e sopata
nëpër male, për të plotësuar nevojat e tyre
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investime
po masakrojnë hektarë me pyje kudo në
vendin tonë që është dashur mund e vite
për tu ngritur ato pyje, Janë vetë pushtetarët
e fshehur pas tyre ato që legalizojnë këtë
masakër, janë kryekomunarët, policët e
shefat e qarkullimit rrugor që nën hundët e
tyre ndodh një shkatërrim i tillë i një perle
siç është Lura . Deti u bë kos dhe të gjithe
rrëmbyen lugët kush e kush të përfitojë më
shumë nga pasuria jonë kombëtare. Vërtet
një babëzi e pa parë më parë, tamam si në
mall pa zot.
Sipas specialistëve të pyjeve, krimi mbi
pyjet nisi në vitin 1997 me prerjen e drurëve
të rinj halor. Punonjësit e shërbimit pyjor
asokohe vunë gjoba që mbërrijnë në miliona
lek, por që kurrë nuk u volën. Pa thënë dhe
jo pak raste kur dhe vetë këta u korruptuan
nëpër postblloqe. Ja, kështu ndodhi, deri sa
nuk mbeti më asnjë dru për tu prerë. Lura
është pasqyra e thyer e tranzicionit shqiptar,
që na bën të skuqemi . Një minierë e tërë
natyrore që u shkretua ditën për diell para
syve tanë. Pyjet u prenë e liqenet e bukura u
kthyen në moçale. Parku kombëtar i Lurës, i
përshkuar nga disa përrenj malorë, shtrihet
në një siperfaqe prej rreth 1300 hektarësh,
për reth malit të njohur të Kunorës, mbi dy
mijë metra i lartë. Bukuri të pashoqe këtij
afresku madhështor bjeshkesh i japin liqenet,
mbi të cilët rritet zambaku i ujit, me ato lulet
e bardha të mëdha, që në verë pushtojnë
gjithë sipërfaqen duke u dhënë një bukuri
mahnitëse të kristalta liqenore. Por, pa u
shtyrë më tej në historinë e dhimbshme të një
parku turistik drejt shuarjes së plotë, pyetja
që shtrohet sot me forcë është:
A do të mundemi ta ringremë sërish Lurën
nga humbëtira ku gjendet? Dhe ,nga do t’i a
nisim? Kur? Kush? Ashtu siç e shkatërruam të
gjithë, na lipset të mobilizohemi po të gjithë
për ta ribërë. Nëse është dikush që e ka kryer
sadopak detyrën në këtë mes, kjo është media,
kronikat dhe reportazhet e Top Channel etj.
Shkatërrimi i Lurës ka qenë në radhë të parë
fajësi shtetërore, ndaj është shteti që duhet të
vihet në levizje i pari për rivitalizimin e saj.
Shteti ka strategjitë, mjetet dhe kapacitetet

e duhura, instrumentet ligjore, buxhetin etj.
Kohët e fundit është folur se rruga për në
Lurë është një ndër përparësitë e Qeverisë,
por deri këtu ende mungon ai lajmi i mirë.
Së afërmi do të nisin punimet në lotin e parë,
konkretisht segmentin Rrëshen-Urakë, 18.7
km i gjatë. Ky aks e afron njëfarësoj Lurën,
por nuk është nisur për atje, çka do të thotë
se projekti për rrugën e Lurës, nga përparësi,
lipset të shndërrohet në aksion shtetëror.
Kjo, për faktin se më shumë se një rrugë, më
shumë se Lura, me të mund të konsiderohet
se me të ka filluar realisht realizimi i objektivit
strategjik të shqiptarëve për turizmin malor.
Nëse deri tani kemi disa tregues të turizmit
bregdetar, nuk kemi ende asnjë tregues zyrtar
të turizmit malor, pa shpërfillur ato kullat
mikpritëse të Thethit, si diçka minore në
këtë fushë . Lura të dhimset sot.Liqenet janë
kthyer në kënetë e pyjet janë prerë e vazhdojnë përsëri të priten. E megjithatë edhe pse
Lura po shkatërohet dita ditës ajo vazhdon
ta ruaj identitetin e saj si park kombëtar, si
vend ku mund dhe duhet të vijnë turistët.
Para pak kohësh një grup studentësh nga
Italia kërkonin të vinin të vizitonin Lurën,
kërkonin të kalonin pushimet në Lurë,

kërkonin të ngrejnë kamping me çadra në
Lurë.E veçanta është se pushteti lokal nuk
mori asnjë lloj mase për pritjen e tyre, nuk
garantoi as transportin e tyre deri te liqenet,
as dhe sigurinë për jetën e tyre për ditët që
do të rrinin atje. Krejt ndryshe është pamja
që të jep zona e Katër grykëve si në majë të
Runjës, si tek liqenet e bukur të Kacnisë dhe
kudo që të shkelësh.Këtu dhe vetë pushteti
lokal është i interesuar për ta kthyer këtë zonë
në një turizëm malor.
Problem është infrastruktura por siç u
shpreh vetë Ramazan Biba pas asfaltimit të
rrugës kryesore, ne si biznes vendas do ta
rregullojmë vetë rrugën deri tek liqenet e
Kacnisë.
Dibra, mrekullia e turizmit malor
Në fakt jo vetëm zona e Katër Grykëve,
jo vetëm Lura, jo vetëm Kalaja e Dodës por
e gjithë Dibra kudo që të shkelësh është
një mrekulli e turizmit malor që ende nuk
është promovuar tamam në vendin tonë.Para
pak ditësh në një nga lokalet e qytetit të
Peshkopisë, një i moshuar nga Shkodra dhe
frekuentues i rregullt i llixhave më thotë:

vetëm
600 lekë
në vit

cyan magenta yellow black



-Ju dibranët keni pasuri të mëdha që ua ka
falur natyra.E gjithë zona e Dibrës është një
mrekulli e turizmit malor.Ja ujrat termale më
të mira në Shqipëri që kurojnë mjaft sëmundje .Ja Lura një tjetër mrekulli shqiptare.Pse
çfarë ka Thethi më shumë që vizitohet vit për
vit nga turist të huaj? Mjafton të investohet
pak, të promovohet turizmi malor dhe keni
për të parë se sa të ardhura do tju sjellë ju
dibranëve . Në fakt të gjithë janë optimist se
ka ardhur tamam koha që ti kthejmë sytë nga
turizmi, të investojmë të gjithë nga pak e të
mos presim vetëm nga shteti. Kështu do të
shprehet Xhelal Totraku nga Lukani i Katër
Grykëve, i cili shpreh optimizmin e tij por
dhe gadishmërinë për të bërë diçka të mirë
dhe të bukur në këtë fushë.
-Me punë dhe vetëm me punë jam i bindur se në një të ardhme të shpejtë të gjithë
zonat e Dibrës do ti kthejmë në një pasuri
të madhe për turizmin malor, thotë Xhelali.
Sivjet ja që ka nisur të frekuentohet lugina e
Drinit të Zi nga të huaj por nesër majë mallet
tona do ti kthejmë në kampingje për turistët.
Ujin që deri derdhej kot ja që e kthyem në
energji elektrike. Nuk është vetëm ky hidrocentral që sapo është ndërtuar. Do të ndërtohet dhe një tjetër sipër tij, do të ndërtohet
dhe një tjetër poshtë tij.Po ndërtohet edhe në
Lurë, pikërisht në Arrmollë.Do të ndërtohet
dhe në Veleshicë, dhe në Lashkizë. Ne do
ta kthejmë Dibrën në një vend ku turizmi
malor do të jetë primar.
Mundësitë janë, resurset natyrore janë,
duhet vetëm pak punë, pak investime në
infrastrukturë dhe për të punuar më shumë
me banorët që shtëpitë ekzistuese apo aty
ku janë kulla ti riparojnë e ti kthejnë për të
prit e përcjellë turist të huaj .Pra ujin po e
kthejmë në dobi të prodhimit të energjisë.
Resurset e tjera që kemi si pyjet, bjeshkët,
livadhet, liqenet do ti kthejmë në të ardhura
për turizëm malor.Dibra do të mbetet gjithmonë, mrekullia e turizmit malor.Dhe ne nuk
na takon as më shumë e as më pak por të
bashkohemi me këtë optimizëm që shpreh
ky njeri plot vitalitet për ta kthyer Dibrën në
një mrekulli të turzmit malor.
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U promovua libri “Veshja autoktone e
femrave të Rekës së Epërme” i autores
Edibe Selimi Osmani

Shembull për ruajtjen
e identitetit shqiptar
Nga Rexhep TORTE

N

ë praninë e intelektualëve, profesorëve, akademikëve dhe
dashamirëve të fjalës së shkruar, të
enjten mbrëma, më datë 20 shtator 2012, në
Gostivar u promovua libri me titull “ Veshja
autoktone e femrave të Rekës së Epërme” i
autores Edibe Selimi Osmani. Pas botimit të
dy vëllimeve të përmbledhjeve me burime
e studime me titull “Lirika popullore në
trevat e Tetovës dhe Gostivarit “ , kjo autore
e vyer sërish vjen para lexuesit me këtë libër
të ri që i kushtohet një krahine te Dibra prej
shumë vitesh të mbyllur për antropologjinë
dhe përgjithësisht për njohuritë lidhur me
Rekën e Dibrës, e njohur dhe e panjohur, e
lavdishme dhe e harruar shqiptare.
Prof.Dr. Alketa Kraja nga Tirana, recensente e librit, duke folur për vlerat e këtij
libri, theksoi se, “ Veshjet e grave përbëjnë
një prej trashëgimive të kulturës së një
populli dhe ato shpesh janë prova e lashtësisë, traditave dhe organizmit shoqëror të një
vendi. Në motivet e tyre mund të gjenden
gjurmët e besimeve të lashta pagane e të
qytetërimeve më të reja. Procesi i realizimit
të tyre bën të mundur të kuptohet mënyra e
jetesës së një populli. Këto veshje kthehen
në copëzat e dokumentarit jo gjithnjë të plotë
të historisë së popujve .
Ky libër i Edibe Selimi-Osmanit vjen për
lexuesin e interesuar për atë pjesë përbërëse
të etnosit shqiptar që lidhet me veshjen e
grave. Në vështrimin e imët që autorja i bën
veshjes së grave të Rekës së Epërme, sjell
për lexuesin një informacion të detajuar që
të ndihmon të njohësh mirë pjesët përbërëse
të kësaj veshjeje, por edhe lashtësinë e jetën

e saj në rrjedhën e shekujve . Për të qenë
edhe më konkrete e për të saktësuar gjithçka
që imagjinata jonë mund të devijonte, ajo
e pasuron këtë libër me material fotografik
që e siguron me ndihmën e familjeve që
ajo vetë i citon në fillim të këtij libri duke i
falënderuar.
Autorja studiuese e realizon përshkrimin
përmes katër etapave për secilën veshje:
Historiku ,struktura lëndore, struktura morfologjike dhe struktura moshatare. Në disa
prej veshjeve analizohet destinimi dhe
mënyra e veshjes. Përgjatë këtij procesi studiuesja jo vetëm liston pjesët e veshjes, por
edhe mënyrën si ajo formësohet, duke filluar
nga materiali për të vazhduar me procesin e
realizmit, zbukurimit dhe përdorimit . Duke
nisur nga veshjet e brendshme, në vepër
radhiten 38 aksesorë përbërës së veshjes së
gruas së kësaj zone . Ajo që tërheq vëmendjen gjatë leximit të librit është syri vëzhgues
dhe analizues I detajeve të veshjes. Gjejmë
shpesh të përshkruara motivet e qëndismave
që zbukurojnë këto veshje , motive këto që
lidhen me origjinalitetin dhe imagjinatën e
shprehur në ornamentikën dhe koloritin e
veçantë të tyre . Këto elemente jo rrallë bëhen
edhe dallues ndërmjet veshjeve të trevave të
ndryshme , detajet dhe informacionin për të
cilat Edibja e sjell të plotë dhe të shoqëruar
edhe me analizë ku theksohet lashtësia e
tyre , si në rastin e tazllukeve me motive
gjeometrike dhe me tre apo pesë ura të cilat
lidhen me kultin e diellit , apo tek argumentet
që autorja sjell në lidhje me faktin që në këto
veshje gjurmët çojnë në qytetërimin ilir.
Duke mos lënë pa përmendur edhe emërtimet që lidhen me këto elemente përbërës të
veshjes , mund të thuhet se puna kërkimore

në terren e autores ka bërë të vijnë në këtë
studim , ashtu si gjallojnë sot e kësaj dite në
Rekën e Epërme, emra që lidhen me veshjen
dhe me proceset që shërbejnë në realizimin
e këtyre pjesëve. Përshkrimi shterues i këtij
studimi realizon një panoramë të plotë të
pjesëve , pamjeve e historisë së veshjeve
të kësaj zone . Kjo bën që ky libër i Edibe
Selimi-Osmanit të jetë një gur dëshmues i
vlerave etnike që lexohet me interes dhe
kënaqësi”, tha në fund Alketa Kraja..
Prof. doc. Rudina Llazaraj, gjithashtu nga
Tirana, shtoi se, “Ky libër shton interesim të
jashtëzakonshëm te lexuesi sepse përshkohet
nga pasioni i jashtëzakonshëm, korrektësia
e rrallë, përshkrim i detajuar dhe saktësia
shkencore. Në këtë libër unë dallova artisten,
shkencëtaren, etnografen e apasionuar në
kulturën popullore, që nëpërmjet këtij libri
bën art për artin e popullit, duke përshkruar
e revitalizuar veshjet e bukura të grave shqiptare të zonës. Ky libër mund të quhet edhe
një enciklopedi, sepse aty mund të gjesh
edhe të dhëna për vendndodhjen gjeografike
të atyre veshjeve, të dhëna të karakterit
etnografik, social, vendin e veshjeve, duke
u ndalur hollësisht në përfshirjen e elementeve të të detajuar dhe të materialeve me të
cilat punohen, të dhënat e jetës zakonore të
përshkruara me momentet e veshjes, duke i
dhënë një pamje të plotë gjithçkaje që mund

të ndodhet në Rekën e Epërme. Këtu gjenden
pamje të bukura fotografish, fjalësh të rralla të
shënuara që përdoren në një mënyrë të bukur e të qëlluar dhe një bibliografi shumë të
pasur”, tha në fjalën e saj Rudina Llazaraj.
Edibe Selimi Osmani, autorja e këtij libri,
duke u falënderuar për pjesëmarrjen, para
të pranishmëve, tha se, “Të nderuar miq ,
dashamir të librit dhe kulturës shqiptare,
këtë libër ia kushtoj babait tim Gafur Seferi
Selimit , i cili u lind në në fshatin Shtirovicë,
tashmë të Braktisur ku kaloi një pjesë të
fëmijërisë. Nuk dua tu lodhi me vlerat tona
kombëtare që i kemi trashëguar gjer në ditët
e sotme. Reka e Epërme vërtet dallon nga
krahinat tjera shqiptare në Maqedoni , sepse
është ishull më vete.
Femrat e Rekës së Epërme me zgjuarsinë dhe aftësitë që kanë, arritën kulturën
shpirtërore dhe në veçanti atë materiale ta
sjellin deri në ditët tona, kulturë me te cilën
krenohen banorët e Rekës ashtu edhe tërë
shqiptarët. Gjatë tre dekadave hulumtimi
në terren vërejmë se kjo zonë është si pus i
pashtershëm .Është një popull autokton që me
xhelozi e ruan dhe e mbjell dashurinë kulturore duke ia përcjellë brezit të ri. I falënderoj
të gjitha femrat e Rekës së Epërme pa dallim
feje kudo që gjenden që më pranuan në vatrat e
tyre bujare, më ofruan vjeljen e materialit duke
i shpalosur në arkat e tyre kujtimet dhe gjërat
më të vlefshme të veshjes në fjalë, edhe pse nuk
jam specialiste në fushën e etnografisë, duke u
mbështetur në pyetjet dhe kërkesat e bëra me
shkrim të etnografëve dr.Afërdita Onuzi dhe
dr.Ukë Xhema, të cilët dhanë kontributin e
tyre profesional, e arrita këtë sukses, për çka i
falënderoj. Falënderoj Ministrinë për Kulturë
në Shkup, që ndihmoi botimin e këtij libri.
Në veçanti falënderoj Bardhul Hajrulla Durmishin nga fshati Zhuzhnjë, i cili materialisht
dha kontribut në botimin dhe organizimin
e promovimit të këtij libri”, theksoi në fund
autorja Edibe Selimi Osmani.
Ky eveniment u shoqërua edhe nga interpretimi i një pike muzikore luajtur me fyell
me veshjen autoktone të interpretuesve.

Rrugëve në agoni dhe rrugës “e mirë për dibranë”
(Vijon nga faqja 3)
Dikur Rampa e Qafës së Buallit gërryente malin për të zbritur në Nivelin e Pestë
për të marrë kromin aq të çmueshëm për
ekonominë e vendit. Sot ajo ka ngelur si një
gojë pa gjuhë...
Një tjetër punim ku nuk duket asnjë shenjë
jete, si të kishte marrë “pushimet e verës” ma
bën jetësorë atë që kisha lexuar se “Rruga e
Arbrit” Qafën e Buallit do ta kalojë nëpërmjet
një tuneli.
Emocionet do të më mblidheshin nyje
kur do të hyja në segmentin e parë në punë
të rrugës, segment që ma do mendja niste
pikërisht atje ku do të nxirrte kryet tuneli.
Një rrugë me një zbritje të lehtë më përcolli
në mes “Dy Bulqizave”. Djathtas ishte qyteti
i vjetër i minatorëve, qytet që mori jetë në
shkurt të vitit 1948 me tridhjetë minatorë
dibranë e mirditorë me 10 mijë tonë krom
për të arritur me mbi 200 mijë në vitin 1960
e në një milionë bashkë me Batrën në fund
të viteve ’80-të. Kam kujtime të shumta për
Bulqizën, kujtime që ngjiten nga nivelet me
thellësi në nivelin e detit e deri në Zonën
D, në Dhoks, Batër të Martaneshit e deri në
malet e Tërnovës, gjithnjë mes minatorëve
e gjeologëve.
Një fotografi rrugësve sfond malin që
dukej si vullkan nga zjarri që vazhdonte të
digjte gjithçka...
Kthesa e rrugës, harku që e largonte nga
Bulqiza e Re për ta bashkuar me rrugën e
vjetër nacionale, ma ktheu vëmendjen tek
rruga. Tek pishat, ai bllok i bukur si një
kopsht (për të cilat Bajram Totraku, atëherë

drejtor i ndërmarrjes së pyjeve, po të ishte
këtu do të na tregonte si u krijua) rruga ecte
në të njëjtën trase që kishte marrë formë
dyzet vjet të shkuara, në të njëjtën gjerësi.
Një pritë alumini në pikën ku sa e sa herë
kanë ndodhur aksidente deri me humbje
jete, vijëzimet anash më turbullonin ashtu
si turbullohet djali kur për herë të parë sheh
të dashurën të ketë ngjyer buzët me të kuq.
Më ngjau që në këtë segment rrugor nuk ishte
bërë më shumë se sa një “lyerje buzësh me
të kuq”, një shprehje kjo e mikut tim Ramiz
Dauti.
Rruga duhet të kishte kaluar shullanit të
fushës së bukur të Bulqizës, mes Vajkalit,
Dushajt, Dragunit, Koëajt e Fushë Bulqizës
çka do tu jepte jetë e do ti qytetëronte fshatrat
pa të cilat fusha nuk do të kishte as jetë e
as bukuri.
Në Peladhi e përpjeta pas Urës së Qytetit,
e re tashmë, më ktheu dyzet vjet të shkuara,
në vitin 1972. Atë kohë në Peshkopi u bë një
aktiv për kulturën, aktiv në të cilin mori pjesë
edhe kryeministri i kohës Mehmet Shehu.
Atëkohë rruga “gjashtë metroshe” kishte
arritur deri në Peladhi dhe ishte planifikuar
për të shkuar me të njëjtën gjerësi deri në
Peshkopi. Mehmeti Shehu me atë arrogancën
dhe urrejtjen që kishte për dibranët, urrejtje e
shprehur me plumb e zjarr në djegien e Sinës
dhe Fushë-Alies u nxi, tha se për dibranët
janë shumë gjashtë metra gjerësi rruge dhe
dha urdhër që traseja dhe asfaltimi të bëhej
vetëm me tre metra...
Kur mikrobusi iu ngjit të përpjetës së ëmbël të Peladhisë për vazhduar poshtë Godvisë

e Krajkës nuk e di pse i bashkova ekstremet
e 40 vjetëve në një me atë të përjetimit të
çastit...
Para se të nisesha për në Peshkopi kisha
takuar një nga projektuesit e Rrugës së
Arbrit që më tha se sapo kishte përfunduar
projekti i një segmenti tjetër të rrugës. Më
tha se shkëmbi i fortë i Shkallës së Tujanit,
shkallë me një emër ogurzi në lëvizjet deri
në vitet pesëdhjetë të shekullit të kaluar,
ishte çarë dhe segmenti rrugor kishte dalë
shumë i bukur. E besova dhe i thashë se do
të dëshiroja që të bëja me të një intervistë
pikërisht nën shkëmbinjtë e çarë. Atëherë,
nga ato që kisha lexuar e parë në fotografi
e në sekuenca televizive mendoja se Rruga
e Arbrit do të ishte me ato përmasa si Rruga
e Kombit. Do të përshkonte malësinë e Tiranës, Matit, Bulqizës, Dibrës për të vijuar
më tej me Gostivarin, Tetovën, Shkupin,
Sofjen, Stambollin, rruga historike nga buroi në shekull dhe mori emër të përveçëm,
RRUGA E ARBRIT – degë e fuqishme e
Rrugës Egnatia...
U zhgënjeva në segmentin e parë deri
tek Ura e Çerenecit. U zhgënjeva edhe në
segmentin e dytë që nis nga Maqellara deri
në Grazhdan.
Rruga e Arbrit nga ato përmasa që pashë,
nga struktura e ndërtimit mbi “rrugën gjashtë
metërshe” deri në Peladhi dhe mbi “rrugën
3+3 metra” më tej, më ngjalli trishtim.
Rruga e Arbrit – buono per dibrane,
mërmërita me vete një fjalë fluturake që
përdoret shpesh kur është rasti për mëshirë
kristjane.

***
I lodhur nga rruga dhe mendimet herë të
ëmbla e herë të tharta vështrimi u ndal mbi
Peshkopi ku dy minaret në pjesën më të dallueshme të saj përballë grumbujve të betontë
që mbushnin kudo hapësirat, mu dukën si dy
pikë çuditëse që mbyllnin faqen që mund
të shkruaje për qytetin ku takoje më shumë
shitës se klientë...
Pasdite zbrita në fshatin e lindjes për tu
përkulur para varreve të prindërve të mi, për
të jetuar paksa vendet ku kisha ecur këmbë
zbathur e ku kisha mësuar të shkruaj shqip.
Rruga deri në krye të katundit, deri tek
“zyrat” ishte e asfaltuar bukur, madje edhe
kanali që e shoqëron atë në të djathtë që nga
Varret e Deliasanit, ishte vënë në beton. Uji
i malit që dikur vinte nga burimet mbi Llixha
e shpërndahej në dy kanale kryesorë në
drejtim të Kandrrit dhe Brezhdanit, Zdojanit
e Ushtelencës shteronte sapo mbaronin tokat
e Rashnapojës. Brezhdani dhe Zdojani ishin
shkrumbuar. Rruga që përjetova pas asfaltit,
rrugë që kalonte përmes Koleve, Selishteve,
Reçeve, Sefullaheve, Tukeve, Degjoneve,
Vojkeve deri tek Gjecet ishte tërësisht e
shkatërruar. Në disa pika pashë gra e vajza
me kova, ibrikë, bidonë e kusi që prisnin që
të lëshohej uji i pijshëm, ujë që thanë se vinte
vetëm një herë në ditë.
Nuk bëra fotografi, nuk desha që Zdojani
dhe Brezhdani im që në vitin 1990 kishte
3200 banorë të dalë në lakuriqësinë e tij të
jetesës dhe harresës...
A.Ashiku.
Athinë – Tiranë - Peshkopi, shtator 2012
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Haxhi Vehbi Dibra dhe vizioni i tij për Shqipërinë
I pakrahasuari, dibrani me vizion të gjerë patriotik dhe realizues i vizionit të tij për pavarësinë e
Shqipërisë dhe ndërtimin e shtetit të parë shiptar për dje, sot dhe në të ardhmen.
Nga Ahmet ÇAUSHI

V

eprimtaria e Haxhi Vehbi Dibrës për
gjuhën shqipe, për Flamurin Kombëtar
kështu siç e kemi, për lirinë, kompaktësinë e pavarësinë e popullit shqiptar, për
bashkëjetesën paqësore pa dallim të besimit
fetar e krahinor dhe për formimin e jetën e
shtetit të parë shqiptar, formuan personalitetin e tij si intelektual patriot, atdhetar, luftëtar
trim dhe udhëheqës për bashkëjetesë paqësore pa dallim krahine e besimi fetar.
Haxhi Vehbi Dibra lindi në Dibrën e
Madhe (Shehri i Dibrës) në vitin 1867. I ati
quhej Ahmet Agolli dhe qe myfti i Dibrës së
Madhe. Familja e tij qe shumë e nderuar,
e qytetëruar dhe patriote. Në fëmijërinë e
hershme, në qytetin e lindjes, mbaroi mejtepin, rushdijen dhe medresenë. Dallohej për
zgjuarsinë dhe vullnetin e tij për të njohur të
kaluarën historike të Dibrës. Dëgjonte me vëmendje tregimet për luftërat e të parëve, për
vendlindjen e tij. Vazhdoi universitetin e në
Stamboll dhe u diplomua shkëlqyeshëm për
logjikë dhe shkencat juridike. Njihte shumë
mirë gjuhën arabe, atë turke dhe persiane.
Njohja në thellësi e Kuranit dhe e përvojës
profetike të Muhammedit (a.s.), i krijuan
bindjen se edhe popullin tonë Zoti e kishte
krijuar shqiptar, se edhe gjuha shqipe ishte
dhuratë hyjnore, prandaj edhe populli ynë
shqiptar duhej të jetonte i lirë e i pavarur në
Shqipëri e, duhet të gëzonte si gjithë popujt
tjerë resurset e këtij vendi.
Kur u kthye në qytetin e lindjes, bëri përpjekje të mësonte sa më shumë për historinë
e popullit të tij. Shkollë për këtë u bënë odat
dibrane dhe, myftiu i ri Vehbi Agolli, si autoritet fetar, ishte i pranishëm në to. Në këto
oda, tema kryesore e bisedave ishin luftërat
e pandërprera dibrane, si luftërat në kohën
e Skënderbeut, ashtu dhe luftërat kundër serbëve, që bënë krimet më të shëmtuara ndaj
popullit tonë. Këto kujtesa, si dhe mësimet e
fesë Islame se “Të duash e mbrosh atdheun
është prej besimit Islam, formuan personalitetin patriotik të Vehbi Agollit (Dibrës), i cili
tërë jetën do t’ia kushtonte lirisë e pavarësisë
së kombit tonë në trojet shqiptare.
Vehbi Agolli, që në krye të herës, në detyrën e myftiut të Dibrës, u shqua si ideolog
dhe veprimtar i lëvizjes për autonomi dhe
pavarësi. Vehbi Agolli mori pjesë si ideator e
organizator i lëvizjes patriotike të viteve 1890
e më pastaj, prandaj edhe dibranët filluan t’i
japin vlerën së gjalli, duke e thirrur Vehbiu i
Dibrës, Vehbi Dibra.
Me dijen e tij të zgjeruar, me drejtimin e tij
në krye të muslimanëve, si dhe me përpjekjet
e tij për interesat kombëtare, e kishte fituar
respektin e tërë popullit. Ai dëgjohej me
shumë vëmendje dhe ndiqej nga tërë populli.
Ai përpiqej t’i jepte fesë drejtimin e duhur, ta
bënte atë udhëheqëse në të mirë të kombit
tonë. Në Kuvendin e Dibrës, 7 shkurt 1899,
bëri hapur thirrje për bashkim kombëtar, pa
dallim fetar (detyrë e fesë Islame). Për të ishte
një hap sa i domosdoshëm e jetik për popullin
tonë, aq edhe i rrezikshëm për veten e tij. Vehbi Dibra bashkëpunoi dhe dha ndihmesën
e tij në Komitetin e Mbrojtjes Kombëtare të
Kosovës, që kryesohej nga hoxhë Kadriu.
Qe pjesëmarrës në Kongresin e Manastirit
dhe, së bashku me Hafiz Ali Korçën, Sherif
Langun etj., mbështetën fuqishëm idenë e një
alfabeti të ri të gjuhës shqipe. Që në seancën
e parë të Kongresit të Dibrës, të vitit 1909, pas
vdekjes së kryetarit të këtij Kongresi, Ismail
Beut, u zgjodh kryetar i Kongresit. Zgjedhja e
Vehbi Agollit si kryetar i Kongresit të Dibrës
u bë shpresë e vendosmëri për ta bërë këtë
Kongres të dobishëm për popullin shqiptar
dhe dështim për xhonturqit. Ishin drejtimi i

Vehbi Dibrës dhe përkrahja e Hafiz Sherif
Langut, Hafiz Ali Korçës, Isuf Karasanit etj.,
ata që bashkuan patriotët shqiptarë, të cilët
morën vendime të rëndësishme për çështjet
kombëtare, për shkollat shqipe dhe të drejtat
e shqiptarëve.
Vehbi Dibra qe ideator dhe pjesëtar aktiv i
klubit patriotik “Bashkimi dibran”, i hapur në
dhjetor të vitit 1908, me drejtor administrativ
Hafiz Sherif Langun.
Vehbiu i Dibrës qe ideator, hartues i programit dhe një ndër drejtuesit kryesorë të
kryengritjes së vitit 1912 dhe i Kuvendit ku
morën pjesë 5000 dibranë.
Ishte nisma e Vehbi Dibrës për të bashkërenduar veprimet me Elbasanin e më tej.
Kryesoi Kuvendin tek Plepi i Egër, ku morën
pjesë “Malet e Dibrës” dhe paria e qytetit
të Dibrës.
Shtetet ballkanike ndiqnin me kujdes
situatën politike. Me dobësimin e vazhduar
e në rënie të Turqisë dhe situatës shqetësuese
të shqiptarëve, shtetet ballkanike synonin
të shfrytëzonin rastin për të copëtuar toka
shqiptare. Ata u bënë shumë aktivë në prag
të shpalljes së pavarësisë dhe në fillimin e
shtetit të pavarur shqiptar. Me autoritetin
fetar dhe përpjekjet e tij të guximshme e të
gjithanshme për çështjen kombëtare, Vehbi
Dibra qe më i zgjedhuri si delegat dhe kryetar
i delegacionit të Dibrës në shpalljen e Pavarësisë më 28 nëntor 1912 në Vlorë. Propozimi
qe i Elez Isufit. Zgjedhja e tij në krye të
delegacionit nuk qe rastësi. Ai ishte bërë një
udhëheqës i njohur dhe shumë i respektuar
fetar e popullor për çështjen kombëtare.
Qe fjala e fuqishme dhe e besuar e Vehbi
Dibrës, qe veprimtaria konkrete e myftiut të
Dibrës, ajo që e lidhi vullnetin e dibranëve
për liri e pavarësi me luftën e tërë popullit tonë, të të gjitha trojeve shqiptare, për
të jetuar të lirë e të pavarur. Vehbi Dibra,
Said Najdeni, Sherif Langu qenë të parët ata
që shpjeguan drejt Kuranin dhe bashkuan
popullin në të drejtën e tij hyjnore për të
jetuar të lirë e të pavarur. “Zoti, vetë, na ka
krijuar shqiptar e në Shqipëri, na ka krijuar të
flasim shqip e të kemi traditat tona dalluese
shqiptare, prandaj bashkohuni pa dallim të
fitojmë lirinë e pavarësinë!” – qe deviza e
tyre. Kjo ngriti peshë zemrat e dibranëve,
që, të vetëm, përballuan sulmet e ushtrive
pushtuese serbe e bullgare, mbrojtën Dibrën
dhe nuk i lanë forcat pushtuese të depërtojnë
në thellësi të tokave shqiptare, për të dalë

në Adriatik.
Kuvendi i Vlorës, për bëmat e shumta në
shërbim të çështjes kombëtare, për aftësitë e
tij intelektuale, për dijet e tij, aftësitë e plota
juridike dhe autoritetin e tij fetar Islam në
mbarë popullin shqiptar, e zgjodhi Vehbi
Dibrën kryetar të Senatit të Parë Shqiptar në
nëntor të vitit 1912. Vlerësim të veçantë, që
askush nuk mund t’i arrinte si Vehbi Dibra,
merr ai për zgjidhjen e dy problemeve, të
cilat mund të sillnin rrezikshmëri të lartë për
shpalljen e pavarësisë e jetëgjatësinë e saj.
1. Nuk pranohej nga opinioni publik
vendosja e shqiponjës në sfondin e flamurit
tonë kombëtar. Kjo ishte një pengesë shumë
serioze dhe mund të bëhej e pakalueshme
në ato ditë shumë të vështira kur kërkohej
zgjidhje e shpejtë e në favor të çështjes
kombëtare. Ishte Vehbi Dibra autoriteti i
vetëm, i cili e njihte në thellësi Kuranin dhe
fenë Islame, ishte autoriteti i tij fetar islam,
ishte kontributi i tij i madh për çështjen kombëtare, qenë të tëra këto që e bënë të pranuar
Fetvanë (zgjidhjen e problemit): “Vendosni
shqiponjën në mes të flamurit kombëtar. Kjo
nuk cënon aspak besimin Islam” – komentoi
e vërtetoi Vehbi Dibra.
2. Pranë Vlorës kishte një garnizon turk,
shumë të acaruar për ndodhitë në Vlorë.
Gjithashtu, komandanti i garnizonit, Xhavit
Pasha, ishte në kulmin e zemërimit dhe i
gatshëm të ndalonte me forcë “Shpalljen e Pavarësisë”. Ismail Qemali ishte i bindur se këtë
problem me siguri mund ta zgjidhte vetëm
Vehbi Dibra. Prandaj caktoi një delegacion
dhe në krye të tij emëroi myftiun e Dibrës Vehbi Agollin. Fjala e tij bindëse dhe autoriteti i
tij fetar e bindën Xhavit Pashën të hiqte dorë
nga sulmi që do të bënte për të ndërprerë
jetën e pavarësisë. Kështu u evituan sulmet
e ushtarëve turq. Kjo marrëveshje pati vlera
edhe për rrethinat e Vlorës e më tej.
Tani që kanë kaluar 100 vjet, është detyrë
e qeveritarëve për të vlerësuar maksimalisht
këtë hero të çështjes sonë kombëtare për
shpalljen e pavarësisë e më tej. Ishin këto
vlera, autoriteti i tij fetar Islam dhe angazhimi i hershëm e në vazhdim për çështjen
kombëtare, si dhe dijet e tij fetare, juridike e
shkencore, ata që e detyruan Ismail Qemalin
ta linte zëvendës të tij për kohën që kërkonte
nëpër Evropë të dejtat e shqiptarëve dhe për
të sensibilizuar “Shpalljen e Pavarësisë”.
Vehbi Dibra dha kontribut të shquar në
ngritjen dhe organizimin e administratës,
në hartimin e ligjeve dhe të udhëzimeve për
ngritjen e mbarësinë e qeverisë së re e të parë
shqiptare. Kur Ismail Qemali u kthye nga Evropa, e gjeti qeverinë e sapoformuar shumë
aktive. Vehbi Dibra, me shumë zgjuarsi dhe
mund, kontribuoi në formimin e qeverisë së
re shqiptare.
Vehbi Dibra dha kontribut të pakrahasuar
për bashkimin kombëtar, pa dallime fetare e
krahinore. Konferenca e Londrës e vitit 1913
copëtoi tokat shqiptare. Shkëputi nga trungu
i atdheut tonë Kosovën, vise shqiptare në
veri e në jug, ndau Dibrën e Vehbi Dibrës,
Çamërinë, Ulqinin me krahina etj. Shtet e
pangopura ballkanike kërkonin edhe vise
të tjera, prandaj filluan Luftën Ballkanike në
vjeshtë 1913. Vehbi Dibra u bëri thirrje shqiptarëve të mos i lëshonin armët, të vazhdohej lufta për shpëtimin e bashkimin e tokave
shqiptare. Ai qe ideator dhe organizator i
kryengritjes së vitit 1913 kundër pushtuesve
serbë. Qe një ndër krerët kryesorë për organizimin dhe mobilizimin e popullit në këto
luftëra. Ai punoi pa rreshtur për të siguruar
para dhe armë për kryengritësit dhe për të
shpërngulurit me dhunë nga serbët. Vehbi
Dibra përjetoi shumë dhimbje dëbimin me
dhunë të mbi 100 mijë dibranëve prej tokave

të tyre nga serbët. Ishte një genocid i vërtetë.
Popullin e Dibrës e shqetëson fakti se askush
nuk është merakosur për këtë krim kaq masiv
të serbëve. Turqia dënohet nga Franca për
një ngjarje që thuhet se është e tillë, kurse
për këtë genocid serb nuk flitet fare. Serbi i
tillë ka qenë gjithmonë dhe duhet ndëshkuar.
Vehbiu i Dibrës dhe Elez Isufi bënë përpjekje
madhore për sigurimin e bukës dhe të strehimit për dibranët e dëbuar.
Që në Qeverinë e parë shqiptare, Vehbi
Dibra u emërua kryetar i Komunitetit Musliman për tërë Shqipërinë, detyrë të cilën e
kreu deri në vitin 1929. Ai mundësoi që feja
Islame të kryhej në gjuhën shqipe, që shqiptarët të kuptonin e të dinin fenë e tyre, së
cilës i ishin fshehur të drejtat e shqiptarëve
për të jetuar të lirë e të pavarur. Ai organizoi
Kongresin e parë të muslimanëve, ku mundi
t’ia arrijë qëllimit për ta shkëputur Komunitetin Musliman Shqiptar nga varësia prej
Turqisë. Kjo ishte një pavarësi e dytë, në një
kohë kur popullsia e besimit islam ishte mbi
80%. Kjo ishte forcim e siguri për pavarësinë
kombëtare.
Vehbi Dibra, edhe pse për arsye nuk mori
pjesë në Kongresin e Lushnjes, qe përkrahës
aktiv dhe e ndihmoi atë. Ai mbështeti qeverinë e Sulejman Delvinës. Kjo mbështetje
e kryetarit të fesë Islame, e ish-kryetarit të
Senatit të parë shqiptar dhe, pas tij, e shumë
pasuesve, ishte domosdoshmëri në ato kushte
përçarjeje. Edhe pas vitit 1920, Vehbi Dibra
bëri gjithçka mundej për konsolidimin e
shtetit shqiptar.
Për qëndrimin dhe luftën e tij për pavarësinë e kombit shqiptar, turqit e dënuan
me vdekje. Edhe serbët e dënuan me vdekje
për luftën e pandërprerë për pavarësinë dhe
rajtjen e tërësisë së tokave shqiptare. Për
bëmat e tij në shërbim të atdheut e futën
në burg. Pas katër muajsh e liruan dibranët.
Ai qe kundërshtar i Esat Pashë Toptanit për
ngushtimin e kufijve shqiptarë.
Haxhi Vehbi Dibra shquhej si dijetar
i shumë dimensioneve. Atë e njihte bota
si të tillë. Atë e nderoi si të tillë rektori i
Universitetit të Kajros El-Ez’her dhe mbreti
i Egjyptit. E respektoi edhe mbreti i Arabisë
Saudite, i cili e nderoi Vehbi Dibrën duke i
besuar lutjen e fundit për mbylljen e ritualit
të haxhxhit në vitin 1935. Ishte vlerësim dhe
nderim të bëje duanë e fundit të haxhxhit
para qindramijëra haxhinjve nga e gjithë
bota e, midis tyre, kishte dijetarë, rektorë
universitetesh, udhëheqës shtetesh etj. Ishte
dhe nderim e krenari për popullin shqiptar,
në krye të të cilit ishte Haxhi Vehbi Dibra.
Vehbi Dibrën e përshëndetën në mënyrë
të veçantë edhe rektori i universitetit më të
madh, atij të Ez’her-it, si dhe mbreti Faruk i
Egjyptit.
Nuk kuptohet pse për një personalitet të
tillë mungojnë vlerësimet e duhura. Janë
jetëgjatësuar figura, duke emërtuar me emrin
e tyre universitete, institucione (qoftë edhe
shtetërore), emra sheshesh të rëndësishme,
vendesh për tubime masive me karakter patriotik, emra rrugësh etj. si në Tiranë dhe në
Vlorë. Çdo njëri prej tyre do të ishte i nderuar
me emrin e Haxhi Vehbi Dibrës, do të ishte
nxitës për dije dhe përpjekje të gjithanshme
në të mirë të atdheut tonë të bashkuar.
* Myftinia Dibër
Referencat:
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Rezistenca e Çidhnës dhe Dibrës
në masakrën e vitit 1466
Nga ALI HOXHA
(Vijon nga numri i kaluar)
Këto ishin vetëm disa nga vlerësimet e
armiqve tanë për shqiptarët në përgjithësi.
Ndërsa humanisti ynë, Marin Barleti, kur
përshkruan luftimet e Skënderbeut kundër
turqve në Betejën e Torvjollit, ndër të tjera,
jep këto vlerësime për dibranët në veçanti:
“Në krahun e majtë vepronte Moisiu i Dibrës, kapedani i tij. Edhe ky vijën e parë e zuri
me turmën e kalorësve të legjioneve të veta,
me një mënyrë që këmbësorët ta kishin të lirë
daljen nga çdo anë dhe sprapsjen të sigurtë,
sado që kjo punë s’kishte shumë rëndësi të
bëhej me ushtarët dibranë për t’i drejtuar në
betëjë. Dhe me të vërtetë, daç vëre kalorës,
daç këmbësorë, në vijë të parë apo të dytë,
çdo gjë e ke të siguruar me ta; ata s’i lajthit
kurrë fati, s’u shpëton kurrë fitorja nga duart, që dijnë se ç’bëjnë. Kështu këto ushtarë
kryetrima janë mësuar që edhe rregullin ta
mbajnë, edhe fatin kudo që të jetë ta tërheqin
pas vetes”.29) Dhe më poshtë vazhdon: “A ka
ndodhur ndonjëherë që dibrani ta lërë i gjallë
vendin që i kanë caktuar? A ka ndodhur që
t’ia lërë lavdinë e luftës armikut?”30)
Ndërsa një nga filozofët më të mëdhenj të
Francës të shek XVIII, Volteri, në veprën e tij
“Sprovë për doket dhe shpirtin e kombeve”,
midis të tjerash thotë: “Historia botërore
mund të kishte marrë një rrugë tjetër, po
qe se në vend të perandorëve të zhburrëruar do të kishin qëndruar Skënderbeu dhe
shqiptarët”.31)
Sipas të dhënave të burimeve tregimtare
osmane, karakteri popullor i luftës së
shqiptarëve kundër pushtuesve osmanë u
manifestua gjatë gjithë periudhës skënderbegiane dhe më pas deri në fitoren e plotë
të pavarësisë më 1912, por në mënyrë të
veçantë, më qartë ai doli gjatë ekspeditave
të sulltan Mehmetit II në vitin 1466-1467,
të cilat shënuan një ndër kulmet e luftës së
popullit shqiptar për të mbrojtur lirinë dhe
pavarësinë e vet. Lidhur me këtë në ato kronika ndër të tjera dëshmohet:
“Ata që e kanë parë vendin e shqiptarëve,
e kanë ndjerë fort ashpërsinë e tij. Ndërsa ato
që nuk e kanë parë, mjafton që të dinë se në
atë vend plot rebelë me shtigje të fshehta dhe
gryka hyrjeje e daljeje të vështira [për t’u kaluar] nuk ka mundur të depërtojë, siç thonë,
as Aleksandri i Madh”. Dhe më tej thuhet:
“Popullsia e atij vendi është krijuar vetëm për
. . . kokëfortësi dhe kryengritje”.32)
Këto dëshmi të pakundërshtueshme që tregojnë se në luftën kundër pushtuesve osmanë
ishte hedhur i tërë populli shqiptar dhe jo
vetëm Skënderbeu më ushtrinë e tij të vogël,
plotësohen me të dhëna që dalin nga kopja e
“Defterit emëror të Dibrës . . . i marsit 1467,
regjistrim i bërë në valën e luftës kundër
vërshimit të ushtrisë së sulltan Mehmetit II,
vetëm disa muaj pas gushtit 1466. Kur lufta
ishte ende në kulmin e saj, pushtuesit turq
u përpoqën që në krahinat e lira të rajonit
Dibër-Krujë, të vendosnin administratën e
tyre me anë të regjistrimit të tokave. Po çfarë
regjistruan turqit më 1467?
Në bazë të studimit nga ana jonë të këtij
dokumenti,33) gjendja demografike e Dibrës paraqitet si në tabelën shoqëruese të
shkrimit.
Siç shihet, nga 227 fshatra të Dibrës dhe
të dy kështjellave, asaj të Koxhanxhikut
(Sfetigradit) në Dibër të Epër dhe të Modriçes
në Gollobordë, ishin gjithsej 1599 familje
(shtëpi). Po të zbresim 47 katundet e Rekës
bashkë me 211 familjet e saj, atëherë të
180 katundet e Dibrës, përfshirë këtu edhe
Gollobordën, me një popullsi prej 1388
shtëpish, nuk arrijnë as numrin e popullsisë
(si familje) të fshatit të bashkuar Maqellarë sot
(viti 1985), i cili, sipas regjistrimit të vitit 1977
kishte 1433 familje. Përveç 38 katundeve të

braktisura, shumica e tyre ishin me nga 1 deri
në 10 shtëpi, kurse ato me më shumë se 20
shtëpi bënin përjashtim. Dhe të tilla ishin:
Peshkopia me 32 shtëpi, Staraveci-21 shtëpi,
Shumbari-26 dhe Luznia me 46 shtëpi, të
gjitha këto, me terren tepër të thyer dhe larg
teatrit të luftimeve të vitit 1466; në Dibër të
Epër ishin: Rahaniku (sot është qyteti i Dibrës)
me 54 shtëpi dhe Kovashica me 24 shtëpi;
në Gollobordë; -Radoveshi me 21 shtëpi,
Borova me 27 shtëpi dhe Trebishti me 30
shtëpi. Kurse në Rekë vetëm zhirnovineci
kishte 22 shtëpi. Pra në gjithë Dibrën vetëm
10 katunde kishin më shumë se 20 shtëpi.
Si shpjegohet një numër kaq i vogël i
popullsisë në atë kohë?
Është fakt që luftërat mbrojtëse kundër
hordhive osmane e kanë bërë efektin e vet:
shifrat e masakrës së Çidhnës, ndonëse të
zmadhuara, pasi i kemi kryesisht nga burime
osmane, janë njëra anë e problemit që ka ndikuar në hemoragjinë e popullsisë së Dibrës
së asaj kohe. Dokumentet perëndimore, duke
vërtetuar të dhënat e kronistëve osmanë, Tursun beut dhe Ibn Kemalit flasin se në Çidhnë
u masakruan 14.000 vetë. Ouruçi dëshmon

Dokumentet perëndimore dhe kronisti
filoturk, Kritobuli nga Imbrasi40), dëshmojnë
se me kthimin e Skënderbeut nga Italia në
prill të vitit 1467, forcat pushtuese osmane,
që ishin përqëndruar në rrethimin e Krujës,
u thyen keq prej forcave të Skënderbeut,
dhe pas fitores kaluan më tej në rrethimin
e kështjellës së Elbasanit. Pas kësaj fitoreje,
regjistrimi i marsit 1467 vetkuptohet se mbeti
një letër e vdekur. Edhe pas vdekjes së Skënderbeut osmanllinjtë nuk mundën të futnin
nën administratën e tyre rajonin e lirë DibërKrujë. Zakonisht në një defter timaresh,
ndryshimet që bëhen më vonë, shënohen
në anëshkrime. Mungesa e dëshmive në këtë
defter vërteton më së miri mosushtrimin e
veprimtarisë së administratës së timareve.
Kjo gjë na vërtetohet qartë, në qoftë se do
të thellohemi të shohim me një sy më kritik
edhe ato pak taksa që janë shënuar për çdo
timar. Këtu në asnjë timar nuk hasim fare
devshirmen (të dhjetën e gjahut) nuk haset
taksa e bedel-i muzulit (nga 600 akçe për
shtëpi për mbajtjen e stacioneve të ushtrisë),
nuk haset taksa për dhentë, adet-i agnam
(një dele në 300 kokë) e nuk haset, bile, as

se ushtarët osmanë masakruan 8.000 vetë.
Më e besueshme është shifra prej 10.000
veta që jep Sulltan Mehmeti II në letrën që i
dërgon Shejhsuvar beut (sipas Selim nga Kutuphanesë, 862 manurali, cituar sipas Tansel,
vep. e cituar dhe sipas S.Pulahas, në Burime
osmane, fq.100-101). Por ana tjetër është
fakti se jo e gjithë popullsia e Dibrës iu nënshtrua regjistrimit të marsit 1467, gjë që tregon
rezistencën e madhe të krahinës ndaj pushtuesit. Të 38 katundet e braktisura të Dibrës
që përmendëm më lart, si dhe 30 katunde
të tjera të Krujës gjithashtu të braktisura,
nga 35 të regjistruara, gjithsej janë dëshmia
më e qartë për këtë. Kjo gjë përforcohet nga
fakti se në regjistrimin po në të njëjtat zona
më 1519, katundet përgjithësisht paraqiten
me popullsi të madhe dhe me të ardhura të
shumta.34) Fshatarët shqiptarë në atë periudhë
nuk ksihin mërguar ende të Itali, siç pretendon pa ndonjë bazë dokumentare historiani
turk i ditëve tona, H.Inalçik35). Por, ashtu siç
i shkruan nga Shqipëria, në atë kohë, edhe
vetë sulltan Mehmeti II drejtuar Shahzivar
Beut, një princi të Anadollit, “Ata, (fshatarët
shqiptarë-A.H) ishin strehuar në luginat dhe
majat e maleve të këtij vendi . . .”36)
“Shqiptarët, shkruan Ibn Kemali37)-ikën në
masë drejt maleve të larta, majat e të cilave
preknin qiejt dhe atje ngritën kulla dhe zunë
e forcuan shtigjet nga mund të hynte armiku
i tyre. Si re të zeza u thurën ato mbi male . .
.” Së bashku me ushtrinë e Skënderbeut ata
manovronin duke i goditur osmanllinjtë jo
vetëm nga zonat malore, por edhe nga krahinat bregdetare, siç dëshmonjë gjithnjë po
kronistët turq Tursun bej, Ibën Kemal etj.38)
Duke përshkruar luftimet e këtyre betejave
(1466-1467) megjithë urrejtjen që ata kanë
ndaj shqiptarëve, janë të detyruar të pohojnë:
“. . . Për meritë të vendit të tyre malor,
ata (shqiptarët-A.H), si shpendtë grabitës,shkruan Idrisi Bitlisi, - domosdo, janë nga
natyra trima e guximtarë sa s’ka ku të vejë
më. Në sulm e në rezistencë janë shumë të
rrëmbyeshëm e të patundshëm. Shigjetat e
shiut të vuajtjeve e të fatkeqësive ata i presin
me kraharorët e tyre të hapur dhe nuk vënë
kurrë përpara armikut të tyre mburojën e
dobësisë dhe të përuljes.39)

xhizja (taksa për kokë nga 40-50 akçe për të
krishterët) e shumë e shumë lloj taksash të
tjera që shkonin, të gjitha këto, në dobi të
shtetit osman.
Ndaj, megjithë shterimin e forcave njerëzore pas masakrës së vitit 1466, populli i
këtyre anëve, i Maleve të Dibrës, nuk iu
nënshtrua kurrë pushtuesit osman. Ai kurrë
nuk i hoqi armët nga dora.
“Dihet si një e një bëjnë dy, se midis
popujve të pa fe . . . të viseve të Rumelisë,
-shkruan Idrisi Bitlisi (vdekur më 1520), asnjëri nuk është aq kokëfortë . . . sa ç’është ky
popull . . . E shumta e këtyre mbështeten në
pozicionin e fortë të vendit të tyre të ashpër
dhe në atë të shtëpive të tyre trashamane
dhe të vështira (për t’u arrirë). Asnjëherë
dhe përpara asnjë mbreti (të huaj) ata nuk e
kanë hedhur në qafë vargoren (gjerdanin) e
bindjes. Qoftë në periudhën e pafesisë, qoftë
në ato të Islamit, ata kurrë nuk janë treguar aq
fisnikë dhe kapedanë sa të respektojnë ligjet
(e pushtuesit-A.H) me vullnetin e tyre dhe të
heqin dorë nga veprimet e ndaluara (lexo:
nga kryengritjet për liri-A.H)”.41)
Dhe ky përcaktim për shqiptarët është kaq
i vërtetë sa që gjatë periudhës 500-vjeçare
osmanllinjtë asnjëherë nuk e kanë ndjerë
veten e tyre të qetë në asnjë pëllëmbë të
tokës shqiptare. Këtë vlerësim të Bitlisit për
shqiptarët në përgjithësi po e ilustrojmë
vetëm me shembullin e qëndresës së krahinës
së Çidhnës e të Maleve të tjera, ku populli
i këtyre maleve asnjëherë nuk iu nënshtrua
asnjë lloj pushtuesi, në Çidhën dhe në Reç të
Dibrës e ka zanafillën kryengritja e përgjithshme e vitit 1560 kundër pushtuesve turq,
shkëndia e së cilës prej këtu u përhap në një
territor të gjerë, prej liqenit të Ohrit gjer në
Krujë . . . me qendër në nahien e Dibrës së
Poshtme.42) Sipas tregimeve gojore të pleqve
bashkëkohës të Çidhnës43), gjithashtu po në
Çidhën e ka zanafillën e organizimit dhe kryengritja e Dibrës e vitit 1844 kundër Hajredin
Pashës në Fushë të Gjoricës, ndërsa bazën
kryesore të furnizimit me luftëtarë, e ka në
Çidhën e në gjithë Malet e Dibrës, gjë e cila
pasqyrohet dhe në këngën popullore:
“900 vorret kush i bani?
-Salë Demajri e Sheh Zerqani”-varianti i

histori
parë, dhe
-Dibra e Vogël dhe Zerqani”-varianti i
dytë”
Sipas tregimeve të pleqve bashkëkohës,
nuk mbahet mend nga të partë tanë, që Malet e Dibrës tu jenë nënshtruar ndonjëherë
pushtuesve osmanë dhe të tjerëve. Për hir
të së vërtetës duhet thënë se gjatë gjithë histroisë 500-vjeçare, vetëm në vitet e Hurrjetit
(1909-1911) pas ekspeditës së Shefqet Turgut
Pashës në malësinë e Veriut, Malet e Dibrës i
dhanë Turqisë ushtarin e parë dhe të fundit,
vetëm nga një ushtar për katund.
Jo rastësisht, por si vazhdim i traditave
patriotike të brezave të mëparshëm, “që
kanë për të këmbënguljen”44) në Çidhën e pat
zanafillën dhe organizimi edhe kryengritja e
Dibrës e vitit 1913 kundër pushtesve serbë45),
si edhe ajo e vitit 1920 shtabi drejtues i së
cilës ka hyrë në histori me emrin “Qeveria
e Arrasit”.46)
Mbështetur në faktet e lartëpërmendura
shprehin mendimin se krahina e Çidhnës në
veçanti, dhe mbarë Dibra e Malet e saj në
përgjithësi si gjithë populli shqiptar, gjatë
gjithë historisë së tyre, kanë dhënë një kontribut shumë të madh në luftrat për mbrojtjen
e lirisë e të pavarësisë, por në mënyrë të
veçantë në periudhën skënderbegiane ato
kanë mbajtur peshën kryesore të luftimeve
kundër pushtuesve osmanë.

Për vetë faktin që në Sinë të Çidhnës
është origjina e vendbanimi i Kastriotëve dhe
vendlindja e Skënderbeut, si dhe për rolin e
madh që ka luajtur kjo krahinë në luftrat për
liri, mendoj se nuk do të gabonim kur themi
se Çidhna e viteve skënderbegiane dhe e
shumë kohëve më pas, ka qenë epiqendra e
Dibrës. Çidhna dhe mbarë Dibra, ashtu si çdo
pëllëmbë e tokës shqiptare, për mbrojtjen
e lirisë dhe të trojeve të veta, nuk kursyen
asgjë: ata ishin hedhur të tërë në luftë duke
braktisur shtëpitë, mallin e gjënë dhe duke e
kthyer vendin në një shesh betejash të ashpra,
siç ishte ajo e vitit 1466 etj.
Shembulli i tyre do të na frymëzojë ne,
brezave të sotëm dhe të ardhshëm, në luftë
për mbrojtjen e atdheut në çdo kohë.
Shënim: Kjo kumtesë është referuar
(lexuar) në sesionin shkencor të organizuar
në Peshkopi më 1 Nëntor 1985, me rastin e
inagurimit të Muzeut të Kastriotëve në Sinë
të Dibrës. (fund)
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Hasan Ballanca lindi në qytetin e Dibres së Madhe në vitin 1880.
Hasani, mohuesit e idealeve kombëtare dhe sherbetoret besnik, e të
ulët të të huajvet , do ti demaskonte në shkrimet e tij.

Hasan Ballanca, atdhetari dhe publicisti
Nga: Xhelal Roçi
(Vijon nga numri i kaluar)
Hasan Ballanca dhe Sali Hidri mendonin se
janë ideatorët e formuluesit e këtij dekumenti të
rendësishëm të kryengritjes së përgjithëshme të
vitit 1912. Me këtë thirrje synohej të arrihej që
Lëvizja Kombëtare Shqiptare t’i përgjigjej më mirë
nga ana politike, organizative e propogandistike
shkallës së zhvillimit të luftës së armatosur të
popullit Shqiptar Brenda vendit.. Pas sulmit mbi
Gjakovë, forcat e Pejës u dhanë një goditje të
rëndë forcave osmane që vinin nga Mitrovica dhe
Tregu i Ri (Novipazari).
Në përpjekje të tilla të rrepta mori pjesë aktivisht me pushkë e me penë Hasan Ballanca. Që nga
malet ai vazhdonte njëkohësisht bashkëpunimin
me shtypin patriotik të kohës. Në këto shkrime
të tij dhe besimi në fitoren e çeshtjes kombëtare
shqiptare kanë ardhur duke u forcuar edhe më
tëpër. Arsyen e kesaj dukurie, duhet ta kërkojme
tëk pjesëmarrja e tij e drejte për së drejti me armë
në dorë në luftën e armatosur ku ai njohu më për
së afërmi patriotizmin e masave tona popullore
guximin e vendosmërinë e tyre në luftë.
Thirrjet e kryengritesve Kosovarë të bëra
në fund të muajit prill e në fillim të muajit maj
dëshmojnë në mënyrë bindëse se në kristalizimin
e vijës politike kombëtare të drejtë të luftës së
armatosur të popullit shqiptar më 1912 një rol
të rëndësishëm ka lujtur edhe Hasan Ballanca
duke përligjur besimin e shfaqur nga shtypi i
kohës, ku u muar vesht bashkëpunimi i tij me
çetat kryengritëse. Për këtë flet edhe miratimi i
programit që doli nga Kuvendi i Junikut nga ana
e perfaqësusve të kryengritjes së Pëjes.
Kuvendi me vendimet që mori pati një rëndësi
trë madhe dhe luajti një rol të rëndësishëm në
zgjerimin e zhvillimin e kryengritjes së përgjithshme të vitit 1912. Programi kombëtar u arrit të
miratohej në luftë me agjenturën xhonturke e me
atë serbe-malazeze.. Në krye të këtyre elementeve
reaksionare qendronin edhe disa bejlerë të Pejës.
Por se këto nuk qënë përfaqesuesit autentikë të
popullsisë së krahinës. Interpret i dëshirave dhe i
aspiratave kombëtare të saj u bë çeta e kryengritjes
së Pejës, ndërsa nëse qëndrimi i komandantit të
saj Mahmut Zajmit ishte i imponuar apo i vëtëdijshëm, kur u rreshtua përkrah forcave më të shendosha të kuvendit e doli në përkrahje të programit
kombëtar, mbetet ende për të sqaruar në kushtet
ku vëtë burimet serbe bëjnë fjalë për një qëndrim
pro serb të tij. Gjithsesi e madje, edhe me rastin
më të mirë ndikimi tejet pozitiv gjithnjë në rritje i
Hasan Ballancës mbi komandantin e kryengritjes
së Pejës, ishte pa diskutim tëpër i madh. Nësë
Mahmut Zajmi, siç pohonte ishte i angazhuar
të bentë lojën e politikës sërbe, roli që ka lujtur
atdhetari dibran midis kryengritesve pejanë ishte
jashtëzakonisht i madh. Nëse është me të vertetë
kështu, atëhere duhet thënë se komandanti i tyre
i ndodhur përballë këtij ndikimi dhe presioni të
masës së kryengritësve nga poshtë nuk që në
gjendje të përmbushte asgjë nga ata çfarë i qenë
sugjeruar nga ana e Millojeviçit.
Çeta e Pejës, në rradhët e së cilës luftoi Hasan
Ballanca doli nismëtare e luftës së armatosur
kundër pushtuesve xhonturq. Ishte ndër çetat e
para që kërkoi dhe bëri thirrje për bashkimin e të
gjitha forcave atdhetare në luftën për realizimin e
autonomisë së plotë. Përfaqësuesi i saj mbështet
Hasan Prishtinën me shokë në Kuvendin e Junikut
në mbrojtje të programit Kombëtar. Ky qëndrim
mbahet kur presioni i reaksionareve turkoman,
shovinistëve dhe imperialisteve mbi patriotët
shqiptarë ishte shumë i madh. Në rradhë të parë
ai drejtohej kundër programit kombëtar të lëvizjes
së armatosur në Shqipëri. Pati nga ata krerë të
lëvizjes që edhe u lëkundën edhe u tërhoqën
përballë këtij presioni. Nga të dhënat e shtypit të
kohës, i cili dukët se është mjaft mirë i informuar
mbi rrjedhën e ngjarjeve në Kosovë në ato muaj,
del së në forcat kryengritëse që mbajtën qëndrim
konsekuent dfhe i qëndruan besnik deri në fund
programit të Rilindjës sonë Kombëtare ishin
Kryengritësit e Pejës. Në diskutimet e ashpra që
u zhvilluan në Kosovë lidhur me kërkesat që do
t’i paraqitëshin Stambollit në gusht të vitit 1912,
komandanti i çetës së Pejës do të vazhdojë të
mbajë, Bajram Currit, Bajram Daklanit, Zefit të
Vogël e të tjerë, anën e Hasan Prishtinës, anën e
forcave patriotike e të qarta, më largpamëse. Këto
siç shkruan gazeta “Liria e Shqipërisë”, kërkuan,
mundemi me thanë, me palën që t’u bëjshin kërkime kombëtare. Gazeta “Liria e Shqipërisë” nr.57

datë 22.09.1912. Gazmend Shpuza. ”Studime
Historike” nr. 1. i vitit 1990.
Në këtë drejtim mendojmë, një meritë jo të
vogël ka dibrani Hasan Ballanca. Kontributi i tij
për sqarimin politik të masës së kryengritesve dhe
të udheheqësve të tyre, në formulimin e synimeve
të qarta kombëtare të luftës e sidomos në përballimin e ndikimin të propogandës serbe është i
padiskutushëm.
Lajmi i Shpalljes së Pavarsisë se Shqipërisë
e gjeti Hasan Ballancën me sa duket në Stamboll, ku ndiqet e burgoset nga autoritetet turke
e pastaj dëbohet që andej si shumë shqiptarë të
tjerë. Hasan Ballanca kthehet në Vlorë përmes
Kostancës në Rumani dhe vihet në shërbim të
qeverisë kombëtare.. Më pas ai kishte shkruar në
shtyp se…” themeli dhe rrënja e çdo përparimi
janë shkollat…Vetëm këto janë ata që formojnë
karakterin e njeriut, rritin shkallën e kombit, sipas
nevojës dhe kohës” Hasan Ballanca letër nga
Kostanca në Gazetën “Liria e Shqipërisë” datë
11.07.1913. Rruzhdi Mata AQH. Dosje.
Në Shqipërinë e lirë, Hasan Ballanca do të
dëshironte t’i vinte në jetë këto mendime, por
se gjendja politike e jashtme dhe e brendshme
e vendit nuk do të lejonte t’i kushtohej tërësisht
çeshtjes së zhvillimit të arsimit kombëtar. Në
muajin korrik të vitit 1913 së bashku me Luigj
Gurakuqin dhe Sali Hidrin (Hoxhen). Hasan Ballanca shkon në Shkodër për të siguruar bashkimin
e saj me qëndrimin kombëtar në Vlorë. Lidhur
me këtë mision të tyre gazeta “Shqipëria e Re”
i falënderon këto atdhetarë, të cilët pa u lodhur
punuan për lirinë e Shqipërisë. Gazeta “Shqipëria
e Re” Shkodër 1913.
Pas shpalljes së pavarsisë së Atdheut, ndërsa
u gëzuan pa masë për këtë fitore të madhe të
popullit të vetë, Hasani nuk u pajtua kurrsesi
me vendimet e pa drejta të Fuqive të Mëdha për
copëtimin e Atdheut, copëtim i cili siç dihej,
përfshinte dhe vendlindjen e tij. Gjatë këtyre
viteve ai jetoi me shqetësime për fatet e Atdheut.
Këtë e tregoi qartë sërish bashkëpunimi i tij me
shtypin e kohës. Shqetësim kryesor mbeteshin
konsolidimi i pavarësisë dhe i shtetit shqiptar. Ai
bënte thirrje për bashkimin e të gjithave forcave
politike të popullit në plotësim të këtyre detyrave
kardinale. Pavarësisht nga ndonjë rezervë e natyrshme, Hasani, kërkonte nga të gjithë të mbeteshin
në qeverinë kombëtare të Vlorës. Nga qeveria
ai kërkonte të vepronte për kundra intrigave të
huaja, propogandave të rrezikshme të fqinjëve e
të feudaleve tanë vendas.
Referati i Hasan Ballancës ‘Çudie” Gazeta “Shqipëria e Re” Shkodër Nr. 10 datë 10.07.1913.
Gjithashtu ai kërkonte që qeveria t’ia bënte
të qartë popullit propogandimin e vetë. Gazeta
e përmendur më sipër datë 07.08. 1913. Hasan
Ballanca.
Mungesat që tregonte ajo në plotësimin e
detyrave, sipas Hasan Ballancës nuk duhet të
bëheshin shkak për kritika të pa baza ndaj saj.
Për këtë ai paralajmëronte në mënyrë të veçantë
atdhetarët që ndodheshin jashtë Atdheut, të cilëvë
u bënte thirrje të ktheheshin e të viheshin në shërbim të tij. Kjo gjë do të lejonta ata që të gjykonin
më realisht, po të ishte nevoja edhe kritikonin.
Hasan Ballanca, artikulli “Puna pa llogjikë e zëza
e të zot”. Gazeta “Shqipëria e Re” Nr. 15 datë
25.08.1913.
Duke u nisur nga pozita të tilla, Hasani e
përshëndeti bashkimin e Esat Pashë Toptanit me
qeverinë e Vlorës, si hapin e parë të madh për
kapërcimin e copëtimit administrative të tokave
që i mbeten shtetit shqiptar dhe të Greqisë. Hasan
Ballanca (Mirosh Dibra) Korispondencë nga
Shqipëria. Gazeta “Shqipëria e Re”Nr.81 datë
05.08.1913.
Iluzionet e tij koha dhe Esati nuk i përgjigjen
dhe kjo do të bëhet një mësim i madh për të, si
për shumë atdhetar të tjerë përparimtarë. Këtë
do të mendohet ai t’ua bëjë të qartë tjerëve pas
dy vitesh.
Në thirrjen e tij për ruatjen e forcimin e
bashkimit kombëtar, Hasan Ballanca i drejtohej
edhe të kaluarës dhe e vlerësonte lartë unitetin e
trashëguar nga të parët tanë.”…Vetëm me një Besa
Besë e qëllim që kemi pasur ka hera, kemi mundur, shkruante ai, afro nëntë muaj pas Shpalljes
së Pavarësisë , - me rojt e me njat bashkim të
patundshëm që gjetmë prej prindve mundem ta
mprojmë gjakun, gjuhën, nderin, atdheun deri dje,
prej thonjve të nyjta t’armiqve” Hasan Ballanca,
artikulli “Kush thumbit e kush patkoit” Gazeta
Shqipëria e Re´ Nr,12 datë 14.)*.1913

Faktorët që e dobësuan këtë bashkim, Hasan
Ballanca, i përcaktoi drejtë. Ai e shihte atë tek
armiqtë e jashtëm të vendit tonë dhe agjenturat e
tyre, tek aristokracia çifligare dhe kleri. Këto kategori shoqërore me veprimtarinë e tyre bënin që
siç shprehej ai, shqiptarët, këtu ka parasysh forcat
politike të kohës t’i binin kush thumbit e kush patkojit. Prandaj, bënte thirrje ai, nëse këto elementë
do të vazhdonin të vepronin në kundërshtim me
interesat e Atdheut, duke u shkëputur prej udhës
së drejtë e Besa-Besës së përgjithshme, ”Shqptarët
të mos u bindeshin atyre.” Gazeta “Shqipërie e
Re” datë 14.08.1913.
Nga demaskimi anonim i elementeve antikombëtarë, Hasan Ballanca, mendonte se duhej kaluar
edhe në publikimin e tyre me emër për emër. Në
ndonjë rast ai këtë gjë e bëri edhe vetë, kur qe
fjala për Preng Bib Dod Pashën. Ai e drejtoi tehun
e kritikës së vet edhe ndaj çifligarëve të njohur si
patriotë deri më 28 nëntor 1912.
Edhe Hasan Ballanca si shumë e shumë
atdhetarë të tjerë ushqyen mjaft shpresa të pa
themelta tek princi gjerman Vilhehm Vidi, si
simbol i pavarësisë dhe sovranitetit shqiptar dhe
si përçues i qytetërimit evropian. Ai nuk pa tek ai
agjentin e imperializmit gjerman. Si princi ashtu
edhe pasha i Toptanes, qenë përfaqësues, ndonëse në peshë e forma të ndryshme, të reaksionit
vendas. Në këto rrethana Hasani nuk arriti të kuptonte dhe as të miratonte kryengritjen fshatare që
shpërtheu kundër princit të huaj. Edhe ai si edhe
mjaft të tjerë, me sa duket, nuk arriti të shihte pas
parrullave dhe simboleve fetare të kryengritësve
fshatar thelbin kombëtar e demokratik të kryengritjes, tehun e saj antimperialist, antishovinist
dhe antifeudal.
Për keto arsye dhe siç del, u rreshtuan përkrah
forcave mercenare të primcit kundër fshatarëve,
me mendime se në këte luftë ai mbronte atdheun,
pavarësinë e sovranitetin e tij. Gazeta “Populli”
datë 13.06.1913. “Lajme të brendshme, rrotull
përpjekjes së kaluar”. Mandej në përpjekjet e
fillimit të muajit qershor, Hasani kumton gazeta
“Dielli” ra rob në duart e kryengritësve, datë
13.06.1914.
Më pas , por si pas shtypit, Hasan Ballanca, nga
Italia, shkoi në vendlindjen e tij, në Dibër.. Nuk
dihet si ai arriti të largohet nga treva e kryengritjes,
nëse me të vertetë ra në duar të kryengritësve.
Është për t’u vënë në diskutim kjo çështje, nga se
shikohet në një gazetë tjetër, ai ështe burgosur pas
ardhjes së Esat Pashës në pushtet, pra është arrestuar nga sadistët pavarësisht se gazeta “Korriere de
le Pulja” këtë përgjegjësi u a ngarkon “shijakasve”
. S’ka shumë kohë që Z. Hasan Ballanca pat qenë
këtu në Dibër, ku u gjend, kur mbërrini atje Esat
Pasha me të cilin erdhi në Durrës, kur u burgos
prej Shent-Jakasve. Gazeta” Corriere delle Puglie”
anno 28 datë 13.10.1914. Ardhja e Esat Pashë
Toptanit në pushtet, në fillim të tetorit 1914, si rrjedhim i grushtit kundërevolucionar të organizuar
prej tij, me ndihmën e imperializmit Italian dhe
të monarkive shoviniste fqinjë, Hasan Ballanca,
nuk e miratoi që në ditët e para. Me shqetësimin
për fatet e vendit vazhdoi të demaskojë qëndrimin
antikombëtar të aristokracisë çifligare. Duke pasur
parasysh ndonjë iluzion që ekziston ende lidhur
më mundësinë e tërheqjes së Esat Pashë Toptanit
në anën e qarqeve patriotike. Hasan Ballanca në
një bashkëbisedim u kujton bartësve të këtyre
ilizioneve lidhjet e hershme të Pashajt Toptanas
me qarqet sunduese të Beogradit, Athinës dhe
Romës. Këto lidhje sipas Hasanit nuk mund të
ishin kurrsesi në të mirë të Shqipërisë. Në këtë
përfundim arrinte ai, i cili vetë kishte shpresuar
para një viti se Esat Pasha mund të ndërronte rrugë,
por kishte mbetur krejtësisht i zhgënjyer.
Lidhur me politikën e ndjekur nga Esat Pasha,
e cila dukej mjaft enigmatike, Hasan Ballanca
deklaronte në menyrë të prerë: “Po dij një gjë, se
nga dera e armikut s’vjen as ndonjë e mirë.” Dhe
Esati vjen nga Greqia, Turqia dhe Serbia, tue parë
që i kanë thithur gjakun gjithmonë Shqipërisë.”
Komera: midis armiqvë të vendit tonë, siç
shihet, nuk rrjeshtohet edhe imperializmi Italian.
Kjo mund të jetë bërë ose nga bashkëpunëtori i
gazetës italiane në fjalë, ose vetë bashkebiseduesi
e quan shovinizmin ballkanas si më të rrezikshmin
për atë kohë. Siç shihet Hasan Ballanca, i përket
atij rrethi atdhetarësh antifeudale të cilët u rreshtuan politikisht, qoftë edhe në menyrë pasive,
në frontin antiesadist pa arritur të bashkohen
faktikisht me luftën e armatosur të fshatarësisë
kryengritëse kundër Pashait Toptanas.
Përsa i takon veprimtarisë së ti gjatë luftës

imperialiste nuk ka të dhëna. Dihet vetëm se në
mbarim të saj, Hasan Ballanca ndodhej në Stamboll. Aty u arrestua nga qeveria xhonturke, të cilët
pas shumë torturash e vranë. Sipas të dhënave, atë
e mbytën në det. Kjo vrasje ka ndodhur në fillim
të vitit 1918.
Në kujtimet historike të Sejfi Vllamasit, libri
“Ballafaqime politike në Shqipëri 1897-1942”
në faqen 47 shënohet “Shumë shqiptarë që i zuri
lufta në Stamboll e gjetkë, u ekspozuan, i torturuan, edhe patriotin veteran Hasan Ballancën e
zhdukën, ashtu edhe shumë të tjerë”. Në faqen
78, po të këtij libri shënohet, “Arif Hikmeti një
ditë duke kaluar prej Dibrës së Madhe në Shkup,
pranë fshatit Zharrmnicë të Rekës u vra prej nje
grupi patriotësh dibranë të përbërë nga Hasan
Ballanca, Izet Maqellara, Maliq Kërçishta, Qemal
Daci e tjerë. Lufta mori fund me fitoren e patriotëve dibranë dhe me vrasjen e Arif Hikmetit,
grupi i tij u shkatërrua krejt. Policia maqedonase
në dekleratën e saj që bëri, tha: “se vdekja e Arif
Hikmetit u shkaktua nga rrëzimi i tij prej kalit”.
Këtë dekleratë e bëri për të fshehur falimentimin
e politikës së tij në këtë çështje. (Shtojmë se Arif
Hikmeti ka qenë bashkëpunëtor i Esat Pashë
Toptanit.)
Jusuf Beu kishte mbledhur 3000 vullnetar.
Xhelal Zogolli (Zogu) dhe Cen Bej Golja nisën me
200 veta prej Peshkopie për në Dibër të Madhe
për të bërë përcjelljen dhe shoqërimin e Esat Pashë
Toptanit nga Dibra e Madhe në Peshkopi.
Rrugës afër Maqellarës nje grup nacionalistësh
shqiptarë, si Ramiz Daci, Izet Maqellara, Maliq
Kërçishta, Hasan Ballanca e tjerë i bënë pritë për ta
vrarë Esat Pashën, por nga ana tjetër shoqëruesit e
tij u ndodhën më të fuqishëm, i shkulën nga prita
dhe e çliruan rrugën. Libri i Sejfi Vllamasit, vëpër
e cituar, faqe 84.
Të dhënat që kemi në dorë, sa do të pjesshme
dhe fragmentale, japin mundësi të shikohet në
mënyrë pak a shumë të plotë, se potreti i Hasan
Ballancës, si atdhetar e publicist, i spikatur si
luftëtar, i vendosur me pushkë e me penë. Ai
mbetet një ndër atdhetarët shqiptarë, dibranë të
shquar në fillim të shekullit të kaluar, bashkëpunëtor i ngushtë e bashkëluftëtar i Ismail Qemalit,
Luigj Gurakuqit e Sali Hidrit (Hoxhë) e plot atdhetarëve të tjerë.
Gjatë kryengritjes së përgjithshme ai qe ndër
patriotët me aktivë që punoi pa u lodhur për
zgjerimin e luftës së armatosur, për sigurimin
e bashkimin kombëtar, për të ngritur Lëvizjen
Kombëtare Shqiptare në një shkallë më të lartë
organizative që t’i përgjigjej vrullit revolucionar
të masave tona popullore. Ai luftoi për formulimin sa më të saktë të programit të luftës, për
propogandimin e këtij programi, për ta bërë atë
flamur të luftës se armatosur, për t’i bërë masat e
kryengritësve sa më të ndërgjegjëshme në luftën
e tyre. Me shumë sukses ai punoi në drejtim të
përballimit të propagandave e të ndikimeve të
huaja politike në rradhët e kryengritësve e tek
krerët e atyre. Hasan Ballanca (Mirosh Dibra) si
publicist bashkëpunoi me organe të rëndësishme
e përparimtare të shtypit shqiptar të kohës, siç
qënë “Liria e Shqipërisë” në Sofje, gazeta “Drita”
në Manastir, “Shqipëria e Re “ në Shkodër e
tjerë. Në ato pak shkrime që ne njohim, ai u bëri
jehonë problemeve kyçe të kohës që shqetësonin
shqiptarët dhe Lëvizjen Kombëtare në prag të
shpalljes së Pavarësisë dhe fill pas saj. Ai u përpoq
të përcaktonte rrugët më të drejta për zgjidhjen
e tyre Hasan Ballanca bënte pjesë, siç e tregojnë
pikpamjet e tij antifeudale qoftë edhe në rrafshin
politik, në krahun demokratik të rilindasve tanë.
Hasan Ballanca shquhet midis tyre për lidhjet e
tyre të ngushta me masat. Është ndër ata atdhetarë
që nuk e kufizoi veprimtarinë politike në kuadrin
e ngushtë të Komiteteve, klubeve, shoqërive apo
shtypit patriotik. Ai ishte një atdhetar, revolucionar
i vendosur, i cili nuk e ndau fjalën nga veprat.
Në mbarë Dibrën, dibranët kudo që janë e
kujtojnë me nderime këtë patriot të madh, i cili
do të mbetet simbol trimërie, guximi, urtësie në
zemrat tona, që tërë jeten e shkriu për Atdhe e
Lirinë e Shqipërisë.
Për hartimin e përpilimin e kësaj monografie
janë shfrytëzuar e studiuar këto material:
1. Të dhënat gojore dhe kujtime të shkruara nga Vasfi
Xheladini në Peshkopi.
2. Materiale të dosjes së tij në muzeun historik në Peshkopi.
3. Libri i mbetur dorëshkrim i shkrimtarit Haki Stermilli “
Dibra në Prag të Historisë”.
4. Shënime nxjerr nga kujtimet e Ismail Strazimirit.
5. Shënime nxjerr nga kujtimet e Haki Sharofit.
6. Revista “Studime Historike” Nr.1 e vitit 1990.
7. Gazeta “Dibra” datë 02.08. 1991.
8. Shënime të nxjerra nga studimi i gazetës “Ushtima e
Maleve”.
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Genocidi komunist dhe
krimet kundër shqiptarëve
Nga Lutfi PIRA

M

bas Luftës së Dytë Botërore, siç dihet
në Shqipëri u vendos regjimi sllavokomunist, u sabotuan vendimet e K.A.
Nacionalistçlirimtar dhe të konferencës
Mukjes, 1-2 gusht 1943, që pas çlirimit
forma e sistemit të vendoset (të vendosej)
me referendum popullor. Por emisarit jugosllav që ishin në drejtimin e PKSH ndërhyjnë menjëherë, që të hidheshin poshtë
këto vendime dhe komunistët, të merrnin
vetëm drejtimin e luftës dhe t’u shpallej
luftë pa kompromise Legalitetit e Ballit dhe
kështu lufta antifashiste u degjenerua në
luftë civile, duke e humbur karakterin e saj
fillestar; luftë kundër okupatorëve.
Gjatë gjithë historisë së tij, populli shqiptar, kurrë s’ka luftuar kundër njëri-tjetrit,
por të bashkuar kundër pushtuesve që
në antikitet. Për herë të parë, komunistët
sllavo-shqiptarë u thyen pushkën pjesës
më patriotike dhe liridashëse, gjatë viteve
43,44,45, 46 më tej. Kriminel, si Koçi Xoxe,
Pandi Kristo, Zoi Themeli, Kopi Niko,
Llambi Peqini, Sotir Koçollari, Gjysh Tafili,
kapiten Bilbili e plotë mostra, si këto, nuk
u ngopën me gjakun e djelmërisë.
P.K.Sh. u themelua nga P.K.J dhe u
drejtuan gjer më 13 qershor 1948, kur u
prishën marrëdhëniet Shqipëria ishte një
republikë e 7-të, de fakto, pa u shpallur
zyrtarisht, de jure.
Pas 28 nëntorit 1944, kur forcat e huaja u
larguan nga territori ynë, në vend u vendos
një regjim terrori i pa parë ndonjëherë, në
histori, ku organizoi një plan që shkatërroi
një grup nacional e shoqëror me veprime,
si vijon:
a) Vrasje dhe varje me dashje të pjesës
më patriotike të kombit me e pa e gjyq.
b) Dëmtime të rënda fizike e psikike,
nëpërmjet torturës në hetuesi, burgje e
kampe.
c) Vendosje në kushte jetese të rënda që
shkatërruan njerëzit.
d) Pengime të lindjeve në internime e
burgime, si edh pengimin e martesave të
“armiqve” e “kulakëve” që familjet e tyre
s’kishin të drejtë të martoheshin, me shtresa
të tjera.
e) Masa detyruese të fëmijëve të kësaj
shtrese që të mos të kenë të drejtë të arsimohen dhe ushtrinë ta bënin në reparte pune,
që mos të kenë një edukim ushtarak.
Të gjitha këto sipas të drejtës ndërkombëtare dhe kodit penal të Republikës së
Shqipërisë, formojnë genocidë dhe krime
kundrejt njerëzimit
Autorët e të gjitha këtyre veprave penale
në vend që të dënoheshin me dënime maksimale me burgim të përjetshëm, ekzekutim
dhe varje, mbajnë medaljet më të larta, si
“hero i popullit”, hero i punës socialiste etj.,
që prej 22 vjetësh. Ç’tregon kjo?
Mediat i japin çdo ditë fytyrat e tyre, se
mos i harrojmë. Siç!
88083 të dënuar nga regjimi komunist.
5557 të vrarë dhe 450 gra të vrara.
988 të vdekur në burgje.
308 të çmendur nga torturat.

26768, të burgosur politikë
32,000 të internuar.
7002, të vdekur në kampet e punës
15000 të arratisur.
Nga 6000 të burgosur politikë më 1991,
kur u liruan sot kanë mbetur më pak se 1800
prej tyre. Ç’bëjnë?
Një dëm njerëz i pallogaritshëm. As
krimet në Rusi nuk i përngjajnë (pas revolucionit).
Në qarkun e Dibrës, ku u bë shumë e
ashpër lufta civile, u vranë qindra njerëz
të pafajshëm nga përleshjet e dy formacioneve, si tek Ura e Topojanit, Sinjë,
Fushë-Alie, Shumbat e gjetkë, në verën e
vitit 1944. Fashistët kapitulluan në shtator
1943. Ku ishin ata pushtues atje? Kishte
vetëm popullsi civile autoktone, por duhej
me çdo kusht të merrej pushteti komunistët,
duke sakrifikuar qindra njerëz të pafajshëm kështu kishin urdhëruar komunistët
jugosllavë agjentët e tyre, dhe ashtu u bë.
Mbas mbarimit të luftës edhe më e ashpër
vazhdoi shfarosja me motive politike,
ideologjike, pse jo edhe fetare.
U pushkatuan me e pa gjyq këto martirë:
Hajredin (Dine) Dema, Halit Qazimi,
Miftar Kaloshi, Xhemal Kaloshi, Xhafer
Kaloshi, Hazis Kaloshi, Llan Kaloshi, Ilmi
Kaloshi, Elez Kaloshi, Selim Kaloshi, Qazim
Kaloshi, Fejzi Pervizi, Mahmut Pervizi,
Shemsi Atipi, Ismail Qazimi, Hasan Dinja,
Kadri Kallçishta, Esat Dinja, Rexhep Tonuzi,
Njazi Tonuzi, Ruzhdi Varvarica, Mexhit
Xhemali, Nel Cubi, Ismail Dema, Fadil
Izeti, Sefedin Kaloshi, Abdulla Dema, Elez
Dema, Hajredin Noka, Nazi Ramku, Hajredin Toçilla, Shemsedin Grezhdani, Shefqet
N. Ramku, Murat Datja, Shefqet Kurti,
Man Cila, Riza Riza Sopoti, Hafif Sopoti,
Bajram Sopoti, Halit Prifti, Hasan Prifti,
Rizvan Murrja, Hysen Bushi, Dervish Lusha,
Xhetan Xhoni, Ferit Sina, Rushit Sina, Haqif
Noka, Brahim Konozi, Sabri Maksuti, Ahmet Dema, Shahin Daci, Mustafa Kacani,
Brahim Murraku, Llan Destani, Lam Zeqja,
Shefqet Krosi, Sinan Gegaj, Adem Pira,
Dine Spata, Hajdar Spata, Sabri Ndreu,
Haziz Përnezha, Irfan Ramizi, Cen Spata,
Bajram Lika, Ramadan Daci, Selim Baftja,
Fejzi Muraku, Halil Keta, Zenel Shehu,
Shaqir Capa, Maliq Karasani, Ali Ferruku,
Brahim Daci, Mehmet Kraja, Cen Selmani,
Adem Bitri, Shaban Kukeli, Sul Kukeli, Sef
Alia, Tahir Alia, Abdulla Alia, Arif Gulja,
Everzi Gulja, Telat Drini, Dan Kaloshi,
Han Tola, Mazllum Tosku, Dik Cami, Myftar Jegeni, Ali Shiti, Rexhep Bodi, Baftjar
Trushilla, Selman Rusi, Dali Zuna, Hamid
Kukeli, Rasim Fetahi, Nazif Raska, Mersim
Hasi, Hysen Sallku, Ali Puci, Hajdar Nurja,
Selman Gjokola, Qazim Daci, Maksut Kerluku, Ali Lika, Murat Dida, Haziz Pira, Rito
Piro, Rustem Bitri,
Këto martirë që u sakrifikuan për lirinë
e atdheut e të popullit i ngritën vetes një
monument që, as shiu rrënues, as akulli i
fortë, as era e fuqishme, as vargu pambarim
i viteve, as rryma e kohëve, nuk do të mund
ta shkatërronin
Tiranë, më 22 shtator 2012

portret
Ramadan Perhati, shkencëtari
dhe “kirurgu” i nëntokës
Nga Mevlud Buci

Ë

shtë e çuditshme, reale, konkrete, e prekshme, e dhimbshme por dhe krenare jeta,
puna, qëndresa, përkushtimi prej shkencëtari
të rrallë e të dobishëm të Prof.Dr.Ramadan Perhati. Një emër sa i njohur por dhe disi i lënë në
harresë. Ramadan Perhati nga Qafë Murra e Katër
Grykëve të Dibrës sot është në moshën 82 vjeçare
por ende studion, lexon, ndihmon dhe lufton
për ti dhënë sa më shumë atdheut e shkencës..
Ishte ato vite pionier, në moshë fare të njomë kur
rroku pushkën(pushka ma e madhe se trupi i tij i
njomë) dhe doli malit për liri, për çlirimin e vendit nga pushtuesi i huaj. Mjaft nga shokët e tij të
llogoreve ranë në fushën e betejave por fati ishte
me Ramadan Perhatin, i cili jetoi gjatë për tu bërë
shkencari i njohur jo vetëm
nga Qafë Murra
ku lindi dhe u rrit por në të gjitha viset shqiptare
sidomos aty ku zbuloheshin dhe shfrytëzoheshin
puset e naftës, këtij ari të zi shqiptar.
Dhe piërisht në kohën kur ishte tamam në
shkëlqim ky shkencar i ri doli krejt ndryshe.
Luftëtari e studiuesi i talentuar, shkencari i mirëfilltë i naftës shqiptare do të vihej në shënjestër
si armik i klasës.
-Edhe ne që e kishim bashkëfshatar Ramadanin
, pikërisht kur ishte në ngjitje, në shkëlqim të
punës dhe karierës së tij, pamë se rrezet e këtij
shkëlqimi po veniteshin, thotë Isuf Miha, por Ramadani ishte njeri i aftë, kurajoz, shkencar tashmë
i njohur dhe i përballoi me sukses të gjitha, ia doli
mbanë edhe përballë një sistemi që të godiste
aty ku nuk e prisje. Ramadani përsëri vazhdon të
shkëlqejë me punën e tij studimore që ka bërë
ndër vite.Ai padyshim është një thesar i gjallë për
brezat që do vijnë, pëfundon bisedën Isufi. Po
kush është shkencari dibran Ramadan Perhati? Ku
ka lindur? Ku është arsimuar? Ku ka punuar dhe
ku jeton sot? Janë pikërisht këto pyetje që vetë lexuesi kërkon të dijë më shumë pasi kemi të bëjmë
me një emër sa të njohur aq dhe të venitur vitet
e fundit. Para pak ditësh na ra në dorë libri me
kujtime:”Unë (ai)kamikazi dhe ministri” të Prof.
Dr. Ramadan Perhatit. Duke shfletuar me kujdes
faqet e pakta të këtij libri me kujtime mësuam
më shumë rreth jetës dhe veprës së shkencarit
Ramadan Perhati për të cilin edhe ne që e kishim
nga zona e Katër Grykëve , dinim shumë pak për
të sidomos vitet e fundit që po jeton familjarisht në
qytetin e Shkodrës.Ramadani ka lindur në fshatin
Qafë Murrë, në një natë të ftohtë janari të vitit
1930. Arsimin fillor e kreu në vendlindje.Shkollën
e mesme në Tiranë dhe Shkodër dhe u diplomua
në vitin 1955 në Moskë për inxhinier të naftës
dhe gazit, duke u bërë kështu inxhinieri i parë
dibranë i naftës dhe gazit që diplomohej jashtë
vendit. Janë të shumta botimet shkencore të Prof.
Dr.Ramadan Perhatit, është vërtet një kryevlerë e
madhe puna e tij nëpër vite e frontet si inxhinier
e drejtues shkencor në zhvillimin e nxjerrjen e
naftës, por libri i tij me kujtime :”Unë(ai) kamikazi
dhe ministri”, që në titull të intrigon dhe ta imponon ta lexosh se pa tjetër do mësosh shumë nga
jeta sa e bukur dhe aq e vështirë e këtij shkencari
dibranë të naftës shqiptare.
Një libër vërtet i vogël, me pak fletë por në
fakt me shumë vlera, një dëshmi ndaj sistemit të
kaluar diktatorial, një libër që shpërfaq botën e
pasur shpirtërore, mallin, dhimbjen, përkushtimin,
dashurinë për familjen, vendlindjen, shokët, punën e shkëncën . Punoi mbi 35 vite në sektor të
ndryshëm të vendit për zbulimin dhe shfrytëzimin
e vendburimeve të naftës.Ka kryer dhe detyra të
ndryshme drejtuese tekniko organizative si dhe
ka botuar dhjetra artikuj shkencor në revista e

Ramadan Perhati
buletine.Pjesëmarrës në disa simpoziume kombëtare dhe ndërkombëtare, me kumtesa e referate.
Gjithashtu ka botuar broshura, tekste mësimore
dhe monografi shkencore.Ndër punimet kryesore
të tij përmendim “Urat artificiale’, “Kodimi i parandalimit të fontanave”, “Çimentimi dhe frezimi i
kolonave”,”Çimentimi me thundër fluturuese”, të
gjitha këto për nëntokën.Për këtë është dekoruar
tetë herë dhe mban titullin “Drejtues kërkimesh”.
Prof.Dr. Ramadan Perhati është fitues i çmimit të
parë për nënshtrimin e fontanave me lëndë eksplozive.Këshilli i bashkisë Patos i ka dhënë titullin “Figurë e shquar e naftës ndër vite”Ai tashmë
është në pension por përsëri nuk resht së botuari.
Aktualisht bashkë me bashkëshorten Nezihat
Perhati(Osmani) bijë e nderuar shkodrane banon
në qytetin e Shkodrës.Në reçencën e librit të tij
më të ri “Unë (ai) kamikazi dhe ministry”, studiuesi
Tefë Topalli midis të tjerash shkruan:” Ramadan
Perhati ka mbetur përsëri intelektuali i ditur që në
të gjitha mundësitë ndjek zhvillimet kulturore e
shkencore të kohës, të qytetit të Shkodrës dhe veprimtari të tilla në universitetin “Luigj Gurakuqi” Ai
nuk të flet për veten, por prej bisedës së tij mund
të mësosh në mjaft fusha të dijes, falë studimeve
të parreshtura dhe eksperiencës së një jete në
përkushtim të atdheut” Në librin e tij me kujtime
Prof Dr. Ramadan Perhati shpërfaq kujtimet të
rralla, pasqyrë e tij për punën , naftën, kolegët.
Ramadani punonte e jetonte si Sizifi.Në librin e
tij me kujtime thotë:” Ishte mesi i korrikut 1955,
sapo kisha mbaruar studimet e larta në Moskë.
Një djalosh i ri nga malsia e Katër Grykëve të
Peshkopisë . U diplomova për shpimet e puseve të
naftës e të gazit.Me padurim prisja të filloja punë
në prodhim.Me vehte kisha një diplomë inxhinieri, dy valixhe me libra shkencorë.Mbi të gjithën
kisha dëshirën e zjarrtë për ti shërbyer atdheut”
Padyshim ky libër është një relike e çmuar për
traditat, për kohën, dëshmi për për të vërtetën e
atyre viteve kur punoi inxhinier Ramadani.
Lexuesi do të mësojë nëpërmjet këtij libri të
vërtetën historike, madhështinë që të fal puna e
shpirti krijues.Ramadani është shkencari sizifian
për naftën, për shkencën, ”kirurgu” i nëntokës,
njeriu i vetmohimit,puntor e shkencar për atdheun
tonë të shtrenjtë.

Keni ndonje shqetesim per te ndare me komunitetin?

Shkruani në gazetë! Bashkëpuno edhe ti!
< rrugaearberit@gmail.com >
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aktualitet
(Vijon nga faqja 4)
Duket se ekologet apo studjuesit tone
te biodiversitetit e biologjise, e kane perjashtuar nga analizat banorin rural si pjesë
qëndrore e ndryshimeve ne ekosistem, dhe
janë përpjekur si me kuadrin ligjor ashtu
edhe atë administrativ, aktivitetet e jetës së
tij të përditëshme për mbijetesë, ti ndajnë me
mure të pakuptimta, ne digastere te ndryshme
e te njohin si legale vetëm aktivitet ne tokën
bujqësore. Fondet IPARD për diversifikim
të fermes digjen. Ferma digjet për tu diversifikuar e rritur prodhimin. Ne dukje të parë
duket sikur administrata ka thjeshtuar punës
e saj, ama kompleksiteti i jetës ne këto zona
ka mbetur.
Banori rural është legal brenda gardhit
të arës dhe ilegal sapo kalon tek pylli e
kullota. Mjafton që problemi të shihet me
nje analize holistike, do te konstatohet qe
të gjithë elementet në këtë sistem nuk janë
të pafund dhe te gjithe elementet brenda
sistemit influencojnë tek njëri tjetri dhe tek
të tjerët. Është pikërisht metoda holistike
ajo qe merret me zgjidhjen e problemeve
te ekologjise. Ajo kërkon që të mendohet
për të tërën dhe marrëdheniet e saj me të
tërën në sistemet e tjera. Cdo element ka
integritetin e tij , dhe nëse është i gjallë
zotëron edhe aftësinë e vetërregullimit, duke
vazhduar te kete marredhenie me te tjeret
brenda e jashtë sistemit duke bërë modifikimet në përputhje me pasojat . Bashkë
me traditat e përdorimit të tokës, pyjore,
kullosore e bujqësore, banorët ruralë kanë
krijuar e trashëguar të drejtat e pronës apo
përdorimit, si dhe detyrimet përkatëse.
Mbeten për tu studjuar arsyet, por është një
fakt që pranohet gjërësisht, ai qe pavarësisht
kuadrit ligjor, pas shëmbjes së regjimit komunist, banorët rurale i respektojnë kufijtë
tradicionale (ilegale) të familjes, fisit apo
fshatit për të përmbushur nevojat e tyre të
brendshme, dhe këto rezultojnë më efikase
krahasuar me sistemin e rëndë zyrtar ligjor
e rruget nga duhet kaluar për të marrrë lejen
e shtetit per ujin, barin apo gjethin.
Përgjithësisht, shteti nuk i nxjerr në tender
zonat pyjore që me ligj zakonor përdoren nga
grupe te caktuara në fshat. Kjo për disa arsye:
për të shmangur konfliktin, por edhe vetë
kompanitë private i shmangen ndërhyrjeve
të tilla. Mos harrojme që edhe materialin që
rezulton për momentin tregu dhe kompanitë
nuk e kërkojnë. Familjarët e shfrytëzojnë
terrenin pyjor kullosor, ku gëzojnë të drejta
tradicionale. Pra në vazhdimësi marrin nga
pylli dhe kullota. Por ata nuk kanë të drejtë
të rrethojnë, të mbjellin, të marrin masa për
ruajtjen e ujit, të mbjellin bimë medicinale
apo fruta të pyllit, këpurdha apo produkte te
tjera. Produktet e pyllit apo të kullotës krahas
plotësimit të nevojave të banorëve kanë treg
të pakufizuar, pasi janë produkte të pastra biologjikisht. Janë mbi nje milion hektarë pyje
të ulta e kullota, të cilat pavarësisht ligjeve,
janë përdorur gjithmonë në mënyre spontane
nga popullsia lokale, gjithmonë me titull të
së drejtës të pa paracaktuar. Administrata
shtetërore, institucionet edukative, ekspertët
dhe politikë bërësit e legjislativi, kanë këmbëngulur vazhdimisht në mosnjohjen e së
drejtës tradicionale, dhe zbatimit të ligjeve të
shtetit. Popullsia lokale ka vazhduar në anën
tjetër pa ndërprerë përdorimin spontan ilegal,
si për kullotë, bimë medicinale, prodhim
druri e prodhime te tjera. Degradimi ka qenë
i vazhdueshem, druri është kthyer ne cung e
shkurre të rralla, bari është djegur, shtresa e
gjallë e tokës është pakësuar, vdekja ka rrokur
një pjesë të madhe të territorit.
Ndërsa debatet në kërkim të shkaktarit të
degradimit vazhdojnë…populli apo shteti, në
mëndje të vjën ligji i vjetër Hobbgesian: kur
shumica e njerëzve i binden ligjit, qeveria
mund të zbatojë atë në mënyrë efektive
dhe [relativisht] me çmim të ulët ndaj disa

Toka pyjore njëqind
vjeçare e Shqipërisë,
midis jetës dhe vdekjes
individëve që e thyejnë atë. Por kur bindja
prishet në një shkallë mjaftueshmërisht të
madhe, asnjë autoritet nuk ka mjaft forcë për
të caktuar nga një polic për cdo shkelës të
ligjit apo përdorues ilegal të territorit.
Në një ambient të tillë, kur ligji zbatohet
cdo ditë e më me pak , individët kanë një
nxitje për të ndjekur interesat e tyre, pavarësisht nga çdo kufizimeve qe u bën ligji apo
shkresa. Krahaso faktin që fshatarët që në
mënyre ilegale, thjeshtë kanë ndarë tokën pyjore e kullosore sipas kanunit në vitet 1990,
vazhdojnë duke i njohur e respektuar kufijtë
e njëri-tjetrit, në kto zona nuk ka gjasa për të
marrë dru njëri-tjetrit, apo fare rrallë ndodhin
djegie masive të pyllit, ndërsa pylli i lartë që
nuk i është nënështruar kësaj ndarje, është
prerë në mënyrë të paligjshme transportuar
e përpunuar e eksportuar ndoshta nën syrin
e verbër të juridiksionit të shtetit “(De Waal
2004: 46).
Fermeret e zonave malore te Shqiperise
kane se shumti cerek ferma. Komponentet
kryesore te fermave te tyre si kashnjetet,
prozhmat, ograjat, zabelet, djerrinat, kullotat,
nuk jane njohur nga shteti si pjese te pronave
te fermereve. Ky eshte nje shans i humbur i
shtetit shqiptar per te ruajtur token. Ky eshte
nje shans i humbur i shtetit shqiptar per te
ruajtur ujin. Ky eshte nje shans i humbur
i shtetit shqiptar per te ruajtur bimet dhe
druret. Ky eshte nje shans i humbur i shtetit
shqiptar, per te punesuar banoret. Ky eshte
nje shans i humbur i shtetit shqiptar per te
prodhuar me shume ushqim organik, bimoase dhe energji. Ky eshte nje shans i humbur i
shtetit tone per te ndertuar harmonine midis
njeriut e natyres, ne vend te luftes aktuale qe
ka ardhur si rrjedhoje e gabimeve sistematike
te vazhdueshme te shtetit te Shqiptareve. Te
udhetosh nga Vermoshi ne Konispol, takon
në mbi një milion hektare mijra territore
te degraduara e te eroduara te krijuara nga
perdorimi i gabuar i tokes pa zot.

Duket se Shqiptaret e kane humbur aftesine per te menduar ne menyre te pavarur
apo per te ndjere pergjegjesine per token
ku neve jetojme dhe te ardhmen e saj. Rezultati eshte humbja e respektit per natyren
dhe far e fisin tone. Mijra hektare pyje sapo
e perfunduan tmerrin e djegies per muaj të
tërë, duke e shëndrruar Shqipërinë tonë në
një zjarr të madh nga veriu në jug, me një
mjegull tymi që mbuloi male e fusha, lugina,
fshatra e qytete. Kjo hapësire gjigande që
u jepte jetë mijëra krijesave iu nënshtrua
zjarrit të pamëshirshëm, pasi shteti shqiptar
ka ndërtuar dhe zbaton politika të gabuara
lidhur me raportet e fermerit me tokën.
Varfëria dhe vështirësitë që përballojnë
banorët e zonave zonave rurale nuk njeh
kufi. Pleq e të rinj trajtohen si refugjatë në
tokën e tyre dhe mezi mbajnë shpirtin me
njëmije e një makinacione të paimagjinueshme, në vend që të kurojnë e të venë
në prodhim tokën e tyre, per vehten e tyre,
për gjithë kombin e për gjeneratat që do e
banojnë këtë tokë.
Vetëm të fortët kanë të drejta që na i
demonstrojnë në cdo cast duke pushtuar
hapësira e dëmtuar mjedisin e shqiptarëve
në det fushë e mal. Jetojme ne një vend, ku
zoti ka ofruar mjaft shanse për të mos patur
të uritur, pasi toka mund të bëhet pjellore
dhe klima është mjaft e favorëshme. Nëse do
kurohej e do mbulohej me bimë nga fermerët
cdo pëllembe e tokës, që fermeret e zonave
malore gjithmone e kane demonstruar, do të
kishte ushqim e ngrohje për të gjithë. Toka
qëndron afër tyre dhe njerëzit nuk kanë të
drejten e pronës, që të kujdesen për të e të
mbajnë familjet e tyre. Duke mos u dhënë të
drejtën për tokën, në një farë mënyre shteti
u ka marrë pavarësinë, cka po duket një
sfidë reale që tu rikthehet. Kjo i ka bërë këto
malësor që të zbresin në anë të qyteteve, në
kushte tmerrisht të vështira, ndërsa tokëa e
tyre digjet , gërryhet e rrënohet. Kompletimi

i fermes së tyre bujqësore me tokën që
mbart shkurret, pyllin, kulloten, djerrinen,
u hap dritën jeshile e shpresën që duke e
administruar këtë territor, e koordinuar ne
mes gjeneratve me punesim të ndonje anëtari
të familjes ato do të sigurojnë jetesën e do
prodhojnë shumicën e ushqimit ne vendin
që kanë marrë trashëgim nga të parët e tyre.
Ushqimet e prodhuara në fermen e tyre,
do të kontribuonin edhe për shoqërine në
tërësi, pasi do të pakësoheshin shpenzimet
e nergjisë për prodhim e transport, e të tjera
që i pasojne duke e ngushtuar hapësirën
ekologjike të jetesës. Me sigurimin e të
gjitha nevojave të domosdoshme, fermeri
kontribuon në minimizimin e dëmëve dhe
mvartësisë nga tregtia globale, aq e pëlqyeshme aktualisht nga administratorët tonë si
burim marrëveshjesh korruptive. Pas disa
vitesh lodhje e degradimi, bimësia e kafshët
do të fillonin normalitetin, duke pasuruar hap
pas hapi tokën, shtuar prodhimin që mund
tju merret pa u cenuar jeten, duke mundësuar bashkepunim e ndihme reciproke edhe
me fqinjet apo me vizitoret që do fillojne të
shtohen e do kërkojnë të shijojnë ushqimet e
mrekullueshme të prodhuara nga toka e klima jonë. Ndarja e pyllit dhe e kullotës sipas
shtëpive e fshatrave nuk është fragmentizim.
Natyra mbetet gjithmone nje. Biodiversiteti
shtohet. Banoret jo vetëm nuk izolohen, por
behen ura lidhëse për të shkembyer produkte
e brande, që tokës tone i ka dhënë zoti
mundësine të kenë shije shqiptare që kush
e provon kudo e tregon. Do të jene turistët
vendas e te huaj ata që do të vijnë e vizitojnë
familjet e fermereve, ne vend të tregëtareve
që sjellin aktulisht ushqime te prodhuar nga
kimikate pa shije e vlera.
Shtetit tone, duhet ti kishin mjaftuar 100
vite, për ti hedhur sytë në tokën që i ka dhënë
emrin e jetën. Asnjehere nuk është vonë për
të hedhur syte e reflektuar, për të shpëtuar
tokën tonë nga vdekja…
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Dibra e një shekulli pavarësi...
(Stafeta e flamurit kombiar)
-RapsodiNga Qeram CIBAKU

A do dijetar dibran, soll urti e nder?
bridh gjithandej, zgjidh Josif Bagerë.
Sa pyet për Rilindas, është Hoxhë Vok -Najdeni,
Fjalëmatun, që kurrë si pejku llafi prej vendi.

Kanë vrejt hall e punën e vet,
Borovjan, Kalis, Kishavec,
Lisivalle, Lugjaj e Renx.
U shkoj tërcllima gjer m’Stamboll,
Sharishaneve me karakoll.

Abetaren shqipe e shpalli botërisht,
E shtypur “ndër të folmen gegnisht”.
Teolog i kulluar, kreu i Pleqsisë së Vlonjës,
Vehbi Agolli, që s’u çart me rrenga Anadolli,
“Ç’urdhnon Kur’ani”, këtë ndjek pirolli.

Nga Bellova e Cerjani,
Sfetigradi e Shimçani,
Ushtoi fjala e kumboi zani
“A do shihemi, mor amani ?!...”

Dibër, tapia e Atdheut,
bé e kanun i Skënderbeut,
Gjorica, geg me shtatë zemra,
Zboj gjakësorin pa msy mbrenda.

E mahiti popullin Ditën e Flamurit,
Kur shqiptoi n’ Kuvend me largpamsinë e burrit:
“Nji vllazni: Kristiani e muslimani,
Vllazën shqipëtarë, jetësisht të pandarë !”

Dohoshisht, Grevë e Ilnicë,
Me zá gjer në Podgoricë.
Nder firmëtarëve të përkorë,
HoxhëDibra e PriftKaçorrë.

Hajredin Pasha, syzgafllu,
shkallafejt, s’dashti me besu...
Kreshnik të vjetër e martir të ri,
I dhanë vërvelën gjak e gjini,
Si rrëke mali, prij o bajrak,
Pilas Drini, mbush rrafsh me gjak...

Dritë u ndriçoftë shpirti, u naltsoft emri - deng,
Iljas Pash Qokut me gjith Sherif Lang.
Kallxuen me vepra, tubue n’Prizren,
Se jan sejmen, njëmijë okë derhem.
Një pllat gjaku-i yni flamur,
Amanet për breza,kurban m’ themel e gur.

Ah, Sohodoll me Zerqan,
Mendjehapur anë për anë.
Dardhë, Mustafe e Gryknoke,
Nder sa jeta, o dhé i kësaj toke!

Dy shehlerë të squtë, me ymër e emër,
Kësaj Dibrës nanë, i shkelën në themër.
Sheh Sulë Zerqani e Sheh Fejzë Çanga,
Gjatë nëpër shekuj, do u kndohet kanga.

Kandri, Sinës ç’po i bëzan,
“Heu, kjo Kidhna, që le nam!”
Vranglloj shpatat, si në Qerbela,
Drini Zi sa gjak ka shpërla...”.

Ngrefën kuvend n’Grop t’Ukut, trojeve të Boçevës,
Log në Manastir, gjer n’vorre të Shupenzës.
“Pumakut të huej ti japim tërtejk,
Mallku me ‘dek tristue palavak,
Liktejrë, a me kreje në jastejk”.

		

“Kah merr dielli e hana le,
Si Shqipnia ’i vend s’e ke”
Gjergj Fishta

Me urti, e dridhi Kuvendin,
Famulltari, Atdhetari - Imzot,
Kur me flori e shpoi heshtjen:
“Në qoftë për nesër, t’desim sot!”
Mblidhen Melani e Pollozhani,
Vjen Stebleva e Dovolani.
Pjeça, Selami e Tomini,
Muhurrin plak, ç’e shkumbon Drini.
Ushtelenca me gjithë anë,
Peshkopia, s’është veç nanë...
Ky Rabdishti çel sy në majë,
Ngref bajrakun përmbi pllajë.
Si gjerdani seç janë ngjeshë,
Sllovë, Sllatinë, Shumbat e Vleshë.
Tvet Zagrad e ngjon Zimur,
Kryqëzojnë shishane për flamur,
Në Tejdrin a n’Hotesh të vjetër,
Në Brezhdan si kërkund tjetër...
Allajbeg e Miravec,
Bulaç, Çernjevë e Staravec.
Dibra e Madhe e Gostivar,
Trimëria, vaj për pishtar.
Flakron Lumë e përskuq Sharr,
Ndez Tejs e përzhit Çaparr.
***
Dy Dibrat: e Vogla, e Madhe.
Si xhami me dy minare,
Bash si dy shkabat e Flamurit,
Shpërthejnë si rremat prej trungut.
Dibra e Madhe ngjitë me të Vogël,
Ilirik - Penestë,Vëlla e Motër,
Si Gegë me Toskë, sofër e votër.
Doke, erz, mikpritje e naltë,
Shtëpi-lezet, njerëz e tabihat.
Dy shtojzovalle, prerë me nji dreq kufi...
Liveret-borë, kësulat-akull m’ sy.
Mal - merakli për shtëpi të vet,
Sa për marifet, i ke bukë për mbret!
Pa i kapin punët, me srá e me ngé,
Me u shkretu Stambolli,
Dibra thonë e ngre...
Dibrat, pugjaç i thyer përgjysë,
Rrënjët e shkabës: veç në nji lis!
Buzëdrinas denbabaden,
nun Manastirin, byrazer me Prizren...
***
Maqëllara, profete e zanë gjith’ nur,
Ornament mban kët’ flamur,
Grezhdani,qoshe e bedenë,
Koxhaxhik me Skënderbenë!
Gjegjën Reçi e vren Venishta,
Me vërtik Krajka e Vojnika,
Derë e Kastriotëve, si qyshkur,
Besëpathyer për flamur!

Në Zogje, Ujë n’Ujë e Palaman,
Martinën zanat e kanë.
Kandri, Laçaj e Dypjaka,
zgalemë me marifete të nalta.
Sofërshtru Vranjti dhe Reçi,
UshtonVoleza, Vikat Bulaçi.
Luma, Trojaku e Bresti,
Kur bëza Lunara, ka mbrri Pocesti.
Yllzë e hanë - Lura, fisnike- Dardha,
Sepete me fjalë ari e zemra të bardha.
Në sedër, përlindje me flamur,
N’ odën e miqve, kulmar për kullë !
Kovashicë, Kllobçisht, Kurtbeg,
Sinë, Lishan e Homesh.
Oranik,Tomin e Trepçë,
Çojnë stafetë n’ Bllatë e Hotesh.
Hej Luznia, alegori e finesë,
Ti rrëshqasin fjalët, mbi rrashtën e kresë...
Ngucin muhabetin, birinxhi,
ferrë për të bardhë,e hithë për të zi...
Krahinë - serm, krej tabihat,
bloi barut, e dogji të thatë!
Në konak e oda, ashtu ka e rralla,
Si ujët ndër hasër, mçifet fjala...
Dasëm a kujë, vezullon flamurë,
Atllazi shkab-e-gjak, si herëdokur....
Nga kohë e motshme, mbet si gojëdhanë:
Zot ke e huaja, kurr mos u ban,
Dhe dije se, s’ka qeveri pa dibran...
Se Dibra mba nji adet,
fali djem, për të bë shtet!
Dinë këto male, çfarë s’kanë pa!
anadoll, kral, nemce e shkja.
Këto ugrade çfarë s’kanë ndí!
Pa pré: mënxyrrë e batërrdi,
mbret, sulltan, shapkalí.
Por, dhe filozof me tirq e xhurdi...
Të rrimë shtrembër, e t’flasim drejtë,
Çdo mal njeh peshën e vet...
Nji Aristotel -arbnor, mentar- pa shkollë,
Demir Lusha, i përveshun hollë.
Filozofi me xhalmë e opingë,
Shashtis e la, me gisht n’gojë Valinë:
“Me sha teshkën, shan Perëndinë,
Me sha petkat - terzinë,
Me sha marifetin - zotninë...”

Në do me tërhejk pushkë, bëzaj Elez Isufin,
Me t’nipin Sufë Xhelilin, martirin.
Fisnikë, mendjeda, zevzek e kaçik,
Se fjalën pa lajka, e çojshin açik.
Nuk pyetën dy herë, se ç’mgjet ma vonë,
Tejmbetshin trojet, për babë e për nonë.
Ene me dalë faresh me bagëti e ara,
Dhe me u rrafshu kullat,me u kthy n’gërdalla.
I shkruen nji defter gjeneralit serb,
Ia dhanë xhevapin,nga Lisivallja në gropë:
“Ndigjoje fort mirë, ti mor lum zotnija,
Tradhti Shqipërisë? Kurrë! As unë, as fëmija!”.
Atëherë derdhi fjalë, “Me a besa-besë,
Yxhim bre trima, n’shtatë e shtatëdhjet,
T’va skullfojmë krenjat, serbli e dovlet.
T’va fkojmë ata patkojt ka dielli,
Çdo sulltani e çdo veziri”.
Po ky Dine Hoxha, i kuvendimit dibran,
Në “Imperial” të Vjenës pat çu telegram:
“Paria e këtushme e ka sos, sagllam,
Por, kaun e madh, or Mbret, mos e bani dam...”
Në vitin njëzetë, trembëdhjetmijë luftëtar,
Muhrrakun Dine, njoftën për kumbar.
Me Murat Kaloshin, kur u bajshin dy,
Edhe midis shkëmbit, e hapshin hulli.
Në do për tarikat, muhabet t’tejrun vendi,
Tok në der të Sul Markes, ja tek Sal Demejri.
Çekiç për oda, kryellaf në kuvend,
Ku e zunë dhe e lanë, konaqet pa mend...
Ndaj, or dashamir, n’derë të Dibrës mos zgjidh,
Si e ka thon i motit: “kullohu e mblidh”.
Se, Pari e Djelmni, dyer të mëdha ndër të mirë,
S’e lanë në gujezë Dibrën, me këmbët
			
ngatrru n’zinxhir.
Në vegjlim, n’tjetër séne, vakí kur i bani,
Kë shuguroj mik për krye, Gjomark Kapidani?
bajrak Murat Kaloshin, kullë gjunkshe prej Kandrri!
Nuk di, a ke ndigju për Halil Alinë?
Për Ali Maliqin, ndaç për Hasan Shinë?
Është Fiqiri Dinia e Jashar Erebara,
Sul Shehu i Gropës, Dine Beg Maqëllara,
Duhet natë shëndreu, me ja nis nga e para...
A e ke njoftë, or mik, Dacin e Kalisit?
A të kanë folë pleqtë, për atë Litë Ploshatani?

Vre, Hazis Lila, Ali Tahiri, Dan Cami,
Mandej Selman Mena edhe Llan Destani.
Prite dhe Selim Nokën, ja erdh’ Mersim Dema,
kuti fakfoni Hoxhë Moglicë Okshtunit,
Përpejshin llafet, kadalëe merenda,
rrëxojnë kë të thuash, për në derë e mbrenda...
Ja, Haki Sharofi me Haki Stërmill,
Tejengjat i këqyrme Ismail Strazimir.
Mulla Tefiku e Halit Lleshi,
Fllakadan që ky vend i deshi.
Nëse më i ri t’duhet, që për shpirt ska pyet,
Një shenjë Gjok Doçit, ndaç thirr Nazmi Rushit.
Rendit këto mëmëdhetar, i gjalli e i vrari,
Dorëzan te Krushku i Parë, Ismail Qemali.
Nuk ka t’sosun vargu, s’ua tret emrin dheu,
Këto rrinë si myhyre, në gishtat e këtij Atdheu.
Nuk i ngre e vetme, një antologji,
Se këto kulla-burra, kullojnë histori....
[ Vargu s’ndal, nuk sos, unë i mekur, i mjerë,
Shumë emra n’ revistë,dritëhije e shpërvjelë.
Se i thonë dibrançe,kur duan të të joshin:
“Edhe me ta ngranë mishin,
I joti t’a ruan kocin...”
Ndaj lëngoj ndër vete, si ajo shkuma në valë,
Që s’ kthej në memorje, sa tribunë përmallë”.]
***
Grykë e Korabit, o argat, sa póda ka?!
Vlagat e gjakut, kore pa thá!
Çdo kreshpë mali, strem një kala,
Mufat embyt Radika: pirg kufoma...
Si këngë dheu, pamporra e taborre,
Gjurmët e kuajve vu kthyen n’ vorre.
Me t’ mpaktin kushtrim, u shkaflinë burrat,
Pa ngjesh kopranet e kësulat.
Vollën flakë me plumba martinat n’frengji,
Britma kushtrimore n’malsor, gra e fëmijë.
Në Dibra, frymë lind - vdes burrë,
Tëmthat e mbshtjella me sherveten- flamur.
Kësulën, me çallmë asnjiherë s’e bënë tromkë,
Për dukat e lira, me verdhushk e frong...
Një jetë-luftë me grish,
ta dish asht fort pak...
Vra me Shkja e me Karadak.
Borxh me lypë dhe nji jetë tjetër,
Për jastëk: kjo martinë e vjetër.
Damar pune e hambar -bujar,
Rreshtohen n’ dert e s’durojnë zarar.
Besatar e qelibar - qibar,
Në sinor s’përziejnë byk, kashtë e bar...
Ecin me qystek, kalem e fener,
Dalëzotas për mik,ndorée punorë,
Bukë për pazarli, karvan e rrugtorë,
Anqysh, se pa mbjellë e halá pa korrë...
Nuk e mbajnë pushkën, n’gropë të zjarrmit,
Gryka e hutës, mu në kokla të hasmit...
Varg i kënduar mes veti,
Valë Torluli e brengë kurbeti.
Dinë me u ul, ku u takon vendi,
Me marr fjalën, atherë kur u vjen rendi...
Pa sëpatë, s’hyjnë kollaj në mal,
S’e lëshojnë tufën, salle pa çoban...
Ndasht se për mik, ashtë fik ky vigan!
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Margaritar: Arrëmollë e Ploshtan,
Zogjaj, Blliçe e Lishan.
Vajkal ma nana s’ban,
Sorokol tym e duman,
Historia, borxh pa derman...
Ky Deshati, ç’mbet tuj pritë,
Nji xhevap, o mori Vincë.
Fjalët: me metër e kandar,
mprehurimët çdo karar.
Sofraçan, o more vëlla,
Sytë me të pá, nuk më janë thá.
Në shekuj,hallin tonë kemi qá,
Gjythqysh, kërkënd s’kemi ngá !

Fusha - fushës i vikat,
“A do të piqemi, or evlat?”
Mali - malit i bëza,
“A do shihena, or vëlla ?”
***
Pa ç’i ndjek Arrasi, hap e vrap,
Shumë kuvende i pat bë zap.
Ndaj këndoi Noli për këto vise,
Perlat - vargje - qeparise:
“Njerëz të zgjuar me lezet,
Që i gjen në çdo anë,
Që të bëjnë hallvë dhe salep,
Këta janë mjeshtrat dibranë”.
E çmoi Populli: mendja n’ Shkodër leu,
Brodh Mirditën, hop kapërceu...
Kasabanë, në të gjerë e t’ gjatë,
U këmbëkryq n’Dibër, u ndje rehat...
Andaj, hijeranda këto Nëntë Male,
Se mëkojnë Shtatë Teqe me Bajraqe,
Oxhakzade,me të rënda rraqe.
Në këtë shekull Pavarësi,
Lidh gnuc Malet me Topallti.
Xharxhishtë e Jabllanicë,
Gjelagjosht, Setë, Veleshicë.
Nga Bulqiza në Radomirë,
Amanet: Të gjithë me i thirrë!
Në Vargmal t’ Deshatit e Vorre t’ Deli Hasanit,
Në Shkallë të Lunikut e Teqe të Bylbylit,
Në Fushë të Gjoricës e Qafë t’ Kolosjanit.
Në Torvioll e Shehër, n’Kala të Grazhdanit.
Që nga Kodra e Shkeks, e në Kep t’ Skenderbeut,
Në bashtina, Nezhdë të Lurës e n’Ujna të Strugës,
kahGardhi i Poshtëm, n’Han t’Duriçit, m’ Vajkal,
rrëkja – kalvar, deri në Velivar....
Ndan Gurit t’ Shpu e ke Ferra e Pashës,
Mbi Durre e Karluer, e përmbaj Urës së Vashës.
NgjatBukadollit e buzë Kroit të Verës,
Gjarpro në kamare prej Shkallës së Borovës,
n’Mulli të Kapçit e në Fusha të Dobrovës.
Në Ograde të Gjonit, n’ Urë të Çerencit,
Në Çuk të Arrasit e më krah t’ Gurit të Kecit.
Ndanë Udhës së Parvanës a Gryks s’ Radikës,
N’ Lake t’ Xhipve e Gjurrë të Mazhicës.
Në Urë të Vezirit, përgjat Bjeshkës së Zonjës,
Naltsim prej Zotit,flatrave të shqiponjës!
Dibra - atdhe solemn, me din e iman,
Që vesh flamur për xhamadan!
Fort pak për këtë xhevahire-nahi, një Shekull Pavarësi...
Përjetë: Sallakuq - Shqipe, Shkabëzi- Shqipní !
Gusht – shtator 2012
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- Heu, baba Myslimi! - e njohur bariu duke mbetur me
gojë hapur derisa u humbën pyllit.
Mendja i shkoi te vizita e pardjeshme në kullën e
Shehut. Njerëzve u kishte humbur buzëqeshja. “Kiç,
  
kiç!”
u grahu ca dhive që nisën të kapërcenin Ujëvarën
e lotëve.
“Tuj, tuj, u marrtë e mira, u marrtë!” - vazhdoi të
trembë dhitë.
- Zë i dëgjuar, kush do të jetë? - dyshoi Zeneli.
- Jashar Duriçi.
- Heu! Ai qenka? Veç me sy ta kisha parë, bre burrë.
- U bëftë kiameti, u bëftë! A do ta takosh? - i bleu
mendjen baba Myslimi.
Zeneli u ul pranë bredhit, nxori dylbitë.
- Ç’thua, or baba! - kundërshtoi radisti.
- E kam lënë 20 vjeç, - tha Zeneli duke mos mundur
t’i fshehë dy pika lotë rebelë, të hidhur si simbole malli
duke vështruar Vajkalin me dylbi. Mjergull e hirtë zbriti
Muriqit.
***
Dielli i fshehu rrezet e vakta pas Majës së lepurit. Nata
hodhi perden e murrme mbi Vajkalin e zhurmshëm.
E ngriti meraku dhe zbriti në Allmete. Një si brengë e
heshtur ndjente. Trokiti në portë, me ndrotje. Nata ka
veshë, i tha vetes. Porta u hap. Pa zë.
- Dhitë i pashë në Zhavare, ty jo - i foli baba Myslimi,
sa u ulën në dhomën e pritjes.
- Më hynë xixat. Ty të njoha, dy të tjerët jo. Ku nuk
më shkonte mendja.
- Të ha zemra! Për çfarë?
- Nuk më kapte syri...
Sakaq ia behu Bulzaku me Riza Shehun.
- Hasët njeri rrugës? - i pyeti babai.
- Tri hije te “Gurët e Skënderbeut” - tha Rizai.
- Shenjë jo e mirë, - foli nëpër dhëmbë babai me sy
në zjarr, i mbytur në mendime.
- Helbete, ndonjë fjalë pazari, o Duriç? - e hapi prapë
bisedën Bulzag Cebegu si një hetues i durueshëm.
- Unë, bari mali. Gjithë ditën shurdh Duriçit e Kaculit...
- A ke hyrë të shohësh njerëzit e kullës? - Pyeti babai.
- Para ca ditësh, Latifin nuk e gjeta aty...
Kulla iu duk e ngrirë. Gratë i mbanin sytë në dysheme.
Jashari i zgjuar, besnik e i ndershëm. Me emrin e tij
betohej Vajkali. Mbante me vete një pjesë të shpirtit të
kullës. Atë ditë ajo iu shfaq e heshtur, me një buzëqeshje
të ngrirë si të vuante nga një traumë psikike. Edhe fëmijët lëviznin nëpër kullë si të trembur. Nuk dilnin as në
Kodërgurrë.
Baba Myslimi nuk e duroi peshën e sekretit.
- O Duriç, Zenelin tonë e kanë sjellë këtu të shembë
qeverinë e komunistëve! - i tha shqip.
- Ka ardhë?!
- Po. Mos u turbullo! - foli Bulzak Cebegu gjakftohtë.

Roman

A do shihemi në 100 vjetor,
Runjë - Hynoskë - Pllajë e Kunorë ?
Pasoni hajmalinë me shkabë,
Ndër nahije, dorë e më dorë.
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* * *
Erebara vjen kah era,
Gollobordë me shoqe tjera.
Okshatina e Lunara,
Qafë Murra e Popinara.
Vlorën kush të ngjajë e para.

LUTFI S. HANKU

Lutﬁ Hanku

letërsi

Botime

- Mosni, bre burra, ç’më thatë? - bërtiti Jashari.
Dhimbje e turbullirë mbuloi sytë duke mos duruar
brengën:
“Eja sa keq! Eeeja, bre!” - derdhte rënkimin.
- Plani i Amerikës..., - tha babai.
- Si m’u rre mendja? Mendova se janë gjeologë kromi?”
- prapë hante veten Duriçi. - Vetëm ta kisha parë me
sy, bre!
- Ishalla vjen ai dekik! - uroi Bulzak Cebegu.
***
Brenga e ngriti Jesharin si të jermuar. U afrua te gurra
e ujëvarës. Në natën burg kulla dritësonte. Tri hije me
të zeza se nata, si tre lugetër, u tretën. Brenga e ndali.
“Ktheu, Duriç! Kulla e rrethuar”, i foli. Ai u trimërua.
“Paskan ra në erë lugetërit e sigurimit, i tha vetes. Tërmet
shpirtëror... Përledhen guximi, me frikën në botën
e Duriçit. Ishalla duro mallin për kullën! - tha duke
psherëtirë për njeriun.
Eci gur mbi gur e mur mbi mur me brengë e guxim
duke kthyer kokën nga kulla që po mbytej në errësirë.
Luftonte pa lotë. I bëhej se e “shoqëronte” Bulzak Cebegu. Mes tyre, brenga.
- Fol, o Cebeg, a të janë mbytur gjemitë? Sekret. As
Jesharit nuk i tregoi se Zeneli streohet natën në... As në
ëndërr nuk i përgjigjej. Pastaj brenga e tronditi Vajkalorin:
pse e bëjnë natën atë strehë nën tokë...
Kandilin nuk e fiku Naimi. Priti babanë. Ai erdhi dhe
u shtri me fëmijën. Brenga i përzuri gjumin.
***
Flukse drite larguam retë mbi Kacul, por jo brengën e
Jesharit. Jeta zgjohet me frikë duke larë fytyrën e Vajkalit
nga xixëllimet e vesës së trembur.
Jeshari çohet me of-ofet e brengës. Ngjitet ujëvarës së
lotëve me torbën e mbushur me bukë. Pushon te shkëmbi
duke kullotur sytë për të parë dashurinë e njeriut.
Ishalla nuk i rrethon vdekja! - pëshpëriti brenga. Torbën e bukës, të nesërmen e gjeti pa hapur... Brengën e
shoqëroi dhe ankthi. Si një lot rebel, idhnak ra Plakthi që
u rrokullis Bulqizës e mbuloi Rrugën e Arbrit.
O Jeshar, si nuk arrite ta takoash dashurinë? - e pyeti
Bulzak Cebegu duke i dhënë një fotografi çmalljeje të
Zenel Shehut.
Por brenga, edhe me fotografi, u shtri Vajkalit si sfinks
i plagosur.
(Marrë nga romani i sapo dalë në qarkullim,
“Loti Rebel”)
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kujtesë
Beni iku...
Arben Zhuzhi nuk është më, iku në përjetësi. Mbase tash është takuar me Ganiun,
babanë e tij dhe ka nis të tregojë për ne,
për ata që la me një pikë loti që bëhet rrëke
mbi fytyra të lëmuara fëmijësh e kapërcen
brazda fytyrash pleqërie...
Beni iku mëngjesin e 14 shtatorit 2012,
një datë e kobshme për të gjithë: për gruan,
fëmijët, vëllezërit - Atliun dhe Luanin,
motrën - Kumrien, të dashurit, por datë kob
mbi kob për nënën e tij, Mirën.
Në orën 9.33 të mëngjesit, një agjenci
lajmesh njoftonte...
“Burime policore bënë të ditur se automjeti i Gardës tip fuoristradë me targa Tr
4234 K ka dalë nga rruga pranë fshatit Lolaj
në Peqin. Si pasojë e aksidentit ka gjetur
vdekjen drejtuesi i mjetit Arben Zhuzhi…”
Më vonë dhimbja do të shpërndahej
nëpër të gjitha emisionet e lajmeve televizive...
Nuk ishte mbush as java (7 shtator) kur e
pash për të fundit herë Benin, kur iu gëzova
atij dhe fëmijëve ulur bashkë në një tavolinë
të rrumbullakët gëzimi familjar...
Atë mbrëmje, zhytur në mendime, ndërsa
shihja si zinxhiri i valles shtohej e shtohej
më pëlqeu të meditoj, ta trokisja shishen me
birrën akull të ftohtë me barkun e Kumries:
me vajzat, dhëndurët, nipërit...
Kërkova rrënjët, ato që i kam jetuar dhe
i kam në sy...
E hodha shikimin tim në shtëpinë
dykatëshe me qerpiçë në Brezhdan. U ula
në prehrin e gjyshes time të mirë Aishes,
një grua – burrë që i shoqi, Loka, e la me
një fëmijë në bark e me një mal të madh
hallesh për të rritur dy djem e katër vajza në
kohë lufte e zije për bukën, t’i martonte e
trashëgonte, tu gëzohej nipërve e mbesave,
dhe jo vetëm atyre por edhe stërnipërve e
stërmbesave, fëmijëve të katër vajzave –
Xhibes në Fushë- Alie, Defes në Brezhdan,
Naxhies në Staravec e Fuzes në Grevë.
Do tu gëzohej edhe nipërve e mbesave,
fëmijëve të djalit të madh, Hidrit, në fillim
në Brezhdan e më pas në Laç, nipërve e
mbesave të djalit të dytë, Ganiut, oficer
në Peshkopi. Aishe Zhuzhi iku si “mal me
lule” i përcjellë me dashuri nga njerëz që
i deshi dhe e deshën, njerëz vënë në një
peshore dashurie shigjeta e së cilës ishte në
një ekuilibër të çuditshëm.
Dy orë të tëra meditova rrënjësh e degësh
të një gjaku, rrënjësh të një familje që kishte
mbushur një sallë të tërë gëzimi dhe hareje,
lulesh që çelnin në të gjitha ngjyrat e jetës,
pa u vyshkur asnjë.
Kapa disa, degë e lule. Loka, djali i parë i
Hidër Zhuzhit i prin një dege gjelbrimi me
nipër e mbesa që i gjen sa në Laç, në Tiranë,
në Greqi e Itali. Halili, djali i Naxhijes, është
me vëllezërit ardhur nga Peshkopia dhe me
motrën në Tiranë. Unë jam me dy vëllezër
e një motër. Mungon Ahmeti, djali i Xhibes,
mungon edhe Lavdrimi, djali i Fuzes...
Vazhdoja meditimin tim me në sy Benin,
Atliun, Luanin, Kumrien, barkun e Gani dhe
Mira Zhuzhit. Ndjeja gëzim, kënaqësi kur
më vinin e më jepnin dorën, më puthnin
në faqe, djem dhe vajza dikur kërthinj e sot
me kërthinj në duar. Ndjeja kënaqësi kur më
aviteshin e bënin fotografi me mua.
Kënaqësinë e madhe e ndjeva kur dola në
fotografi me Feriden dhe Mirën, të shoqen
e Hidrit dhe Ganiut, dy vëllezër që ikën pa
i mbushur të gjashtëdhjetat, dy vëllezër që

Elegji për Benin dhe një ngushëllim
për të pangushllueshmen Mira …

lan pas dy gra që ditën ta ankorojnë anijen
e jetës së fëmijëve të tyre në limanin e gëzimit dhe dashurisë njerëzore. Në atë festë
familjare kisha shkuar pa marrë me vete
fotoaparatin tim. Humba çaste magjike që do
ti jepnin jetë meditimit tim, udhëtimit rrënjëve, degëve dhe luleve të një familjeje që
besoj se tash i afrohet njëqind pjesëtarëve,
në mos i ka kaluar. Unë nuk i numërova
dot... Dhe nuk i numëroj dot...
Peshova kohët, njerëzit, ata që ikën
dhe ata që janë, sot këtu në këtë sallë tek
xhamllëku e larg e larg saj, në tokën mëmë,
në troje të huaja. Ata që ikën lanë pas lot por
nuk lanë dhimbë, nga ajo lloj dhimbje që
në Dibër përcillet me shprehjen...”I ra drurit
dhe e thau, i ra gurit dhe e çau, i ra njeriut
dhe e mbajti”. I përcollën fëmijët, përcjellje
që përsëri në Dibër thonë se duhet të sho-

qërohet me orkestër, me nota dhimbje për
jetën që iku dhe me nota shprese e gëzimi
për jetët që vazhdojnë...
Beni iku, iku duke dalë nga radha, ia la
dhimbjen të gjithëve por dhimbjen e dhimbjes ia la nënës, Mirës...
E ndjej vikamën e Mirës, e ndjej të më vijë
mes këtyre radhëve për të derdhë lot mbi
tastierë, për ti bashkuar me lotët e mi....

Oh çfarë dhimbje, dhimbja e pashërueshme nëne...
Beni, Arben Zhuzhi, djali i dajës tim iku
në përjetësi. Iku mes dhimbjesh e lotësh
njerëzish të gjakut, shokësh e miqsh.
Dua ti ngushëlloj të gjithë, të gjithë ata
që rrjedhin nga barku i Nënë Aishe Zhuzhit, gruas – burrë që prehet në varrezat e
Brezhdanit, djemtë, vajzat, niprit e mbesat
e Hidër Zhuzhit që prehet në varrezat e
Laçit, djemtë, vajzën dhe nipërit e mbesat
e Gani Zhuzhit që prehet në varrezat e
Peshkopisë...
Një ngushëllim të veçantë,jashtë radhe
por brenda gjakut të gjakut të vet, e kam për
mikun tim, për Rexhep Ndreun, babanë e
Letës, vjehrrin e Benit, gjyshin e fëmijëve,
për të shoqen, dhimbjet e të cilëve djegin
drurë e çajnë gurë...
Nuk di se çfarë fjale të gjej për Mirën, të
pangullshërueshmen Mira Zhuzhi, nënën
e Benit. Në Dibër ka shumë fjalë ngushëlluese. Unë nga larg do ti thosha “Jeto, mbahu
e fortë, për dy djemtë dhe vajzën, për nipërit
dhe mbesat. Ata të duan si nënë dhe si gjyshe. Të kanë në sy, të kanë në zemër...”
Shënim:.Në adresën time sot erdhi një
lajm, më ofronin fotografi të ngushëllimeve
që Presidenti i Republikës Nishani kishte
bërë në familjen e Arben Zhuzhit, punonjës
i Gardës Kombëtare. I refuzova. Benin po e
përcjell në krah të nënës së tij, mes shoqes
së jetës dhe fëmijëve të tij, mes atyre që e
deshën dhe e duan...
ABDURAHIM ASHIKU
Athinë, 18 shtator 2012

Ngushëllim

Redaksia i shpreh ngushëllimet anëtarit të
këshillit botues të gazetës, z. Musa Ricku,
për ndarjen nga jeta të babait të tij.

www.rrugaearberit.com
e-mail: rrugaearberit@gmail.com
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Nga 12 tetori në qarkullim

Historia e Dibrës
nga akademik Kristo Frashëri

Të drejtën e autorit për botimin e këtij libri e ka paguar Bashkia Peshkopi, me ndihmën financiare

të firmës “Selami” shpk me president z. Musa Selami; .

Libri është në proces shtypi. Për kontribute për botimin e librit në një tirazh më të madh dhe
çmim të arsyeshëm për sa më shumë lexues, ftojmë biznesmenë dhe individë të japin ndihmën e
tyre në këtë botim historik për Dibrën.
Kontributet e tyre janë të mirëpritura deri më datë 8 tetor 2012, do të bëhen publike dhe
njëkohësisht do të reklamohen për çdo rast të publicitetit të librit.
Për të dhënë ndihmesën tuaj ose për më shumë informacion,
mund të kontaktojnë në këtë numër telefoni:
+355 69 20 68 603
ose mund të na shkruajnë email <mbbotime@gmail.com>
Stafi i M&B

Thirrje për sponsorizim të festivalit “Oda Dibrane”
“Në datat 12 e 13 tetor 2012, në qytetin e Peshkopisë
zhvillohet edicioni i 18-të i Festivalit Mbarëkombëtar “Oda
Dibrane”. Ky festival është konsideruar nga specialistët si
evenimenti më i rëndësishëm që zhvillohet në Shqipëri pas atij
të Gjirokastrës, kjo për arsye të vlerave që sjell.
Duke e konsideruar këtë festival një ngjarje të madhe kulturore
për Dibrën, por besojmë edhe për të gjithë Shqipërinë,
mendojmë se është dhe detyrim për të gjithë biznesmenët
dibranë që ta mbështesin atë. Gjithmonë ka gjëra për t’u
përmirësuar në organizim, por pa mbështetje financiare gjërat
vështirësohen shumë. Duke besuar se, pavarësisht vendit ku
jetojmë, të gjithë ne kemi një lidhje shpirtërore me Dibrën,
por kemi dhe një detyrim të kontribuojmë në përmirësimin e
jetës së dibranëve.
Festivali “Oda Dibrane” ka nevojë për mbështetjen tuaj.
Ne e mirëpresim atë.
Çdo kontribut mund të derdhet në:
Raiffaisen Bank. Nr. 8604030886
IBAN: AL88202580090000008604030886

Për kontakt: Cel. 068 23 09 998; 069 48 33 011. Tel: (0218)22 516”
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